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Meie Maa
SOL palkab 
nõuniku 
asemele 
direktori
Saaremaa omavalitsuste liit 
(SOL) koondab kulude kok-
kuhoidmiseks märtsi lõpust 
büroo nõuniku ja palkab 
tema asemele direktori.

Pärast Jüri Pärteli lahku-
mist 2011. aasta kevadel jäi 
SOL-i direktori ametikoht 
tühjaks ja direktori ülesan-
netes töötab siiani nõunik 
Eerika Thalheim. 

“Nüüd koondame nõuniku 
ametikoha. Kogu küsimus 
seisneb kulude kokkuhoius. 
Me ei ole praeguse eelarve 
juures võimelised kahte 
inimest tööle võtta,” ütles 
SOL-i juhatuse esimees 
Raimu Aardam.

Lisaks tuleb uuele direk-
torile hakata normaalset 
palka maksma, kuid töötasu 
suurust Aardam avalikustada 
ei soovinud, pidades seda 
kokkuleppe küsimuseks. 
SOL-i eelarvest direktorile 
mõistliku palga jaoks raha 
leidmises ta probleemi ei 
näinud.

“Sobiva kandidaadi kor-
ral tulevad SOL-i liikmed 
kokku ning läbirääkimiste 
käigus selgub, kuidas edasi 
minna,” selgitas Aardam. 
Uue direktori peab ametisse 
kinnitama organisatsiooni 
juhatus. 

Büroo direktori ametiko-
hale saab avaldusi esitada 
kuni 15. veebruarini. Kuigi 
töökoha vastu on huvi tun-
tud, ühtegi sooviavaldust 
seni laekunud ei ole.

Eerika Thalheim töötab 
SOL-i nõunikuna märtsi 
lõpuni. Selleks ajaks loodab 
SOL saada ka uue direktori. 
“Tal tuleb tööga sisseela-
miseks praeguse direktori 
kohusetäitjaga nädal aega 
koos töötada, et saada ette-
kujutus SOL-i tegevusest,” 
lausus Aardam.

Üle 20 aasta avalikus 
sektoris töötanud Eerika 
Thalheim soovib ka edas-
pidi võimalusel just selles 
valdkonnas tööd leida.

“Mul on palju väljavõtma-
ta puhkust, tahan kõigepealt 
selle ära kasutada. Sügisel 
tulevad kohalike omava-
litsuste valimised ja mind 
ootavad ees uued väljakut-
sed,” sõnas Thalheim.

Vastavalt seadusele maks-
takse talle SOL-ist koon-
damisel lahkumishüvitist 
kuupalga ulatuses. Koonda-
misteate saamine nõunikule 
üllatusena ei tulnud. 

“Pärast nelja valla SOL-ist 
lahkumist oli teada, et eelar-
vet tuleb kokku tõmmata,” 
mõistis Thalheim.

Ahto Jakson

Pöide vallavolikogu 
valis eile volikogu 
esimeheks senise 
aseesimehe ja AS-i 
Eesti Teed Orissaare 
piirkonna teemeist-
ri Vilmar Laagi, 
kes töötas aastatel 
2001–2006 Pöide 
vallavanemana.
Ahto Jakson
ahto@meiemaa.ee

Alates eelmise volikogu esi-
mehe Koit Kelderi tagasiastu-
misest mullu detsembris voli-
kogu juhi ülesandeid täitnud 
Laak andis kõhklemata oma 
nõusoleku volikogu esimeheks 
kandideerida. 

“Kui oleme valimistel ja 
volikogu töös osalenud, ei ole 
ju mõeldav, et me ei leia endi 
seast kedagi, kes volikogu 
edasi viiks. Keegi peab (pole 
just parim sõna, torkas Laak 
vahele – toim) seda tegema” 
põhjendas Laak.

Vilmar Laagi nime käis 
eilsel volikogu istungil välja 
Lea Peet. Ain Koppel ja Pille 
Adramees seadsid üles ka 
Andres Hanso kandidatuuri, 
kuid viimane taandas end enne 
hääletamist. Salajasel hääle-
tusel kogus Vilmar Laak ka-
heksast kohal olnud volikogu 
liikmest seitsme toetuse. Üks 
valimissedel osutus rikutuks. 
Haiguse tõttu puudus istungilt 
Andres Peet.

“See valimisperiood, mis 
sügiseni jäänud, on vaja mõist-
likult lõpuni viia. Orissaare 
valla poolt tehtud ühinemis-
läbirääkimistega alustamise 
ettepanekut tuleb põhjalikult 

kaaluda. Uisapäisa otsuseid 
pole mõtet teha,” ütles Laak 
Meie Maale.

Vastamiseks 
kulub aega 

Eile arutas volikogu Oris-
saare ettepanekut päevakorra 
viimase punktina muu infor-
matsiooni all. Laak rõhutas, et 

Pöidel ei ole kiiret Orissaarele 
vastata, kuigi Orissaare lootis 
konkreetset vastust ülejäänud 
kolmelt Ida-Saaremaa vallalt 
jaanuarikuu jooksul. 

“Nii ei saa. Ühinemise teema 
tuleb panna kõigepealt voli-
kogude komisjonis arutusele. 
Võibolla tasuks läbi viia ka 
rahvaküsitlus,” sõnas Laak. 

Tema hinnangul vajavad kõik 
liitumisega kaasnevad plussid 
ja miinused läbikaalumist.

Kui mullu 1. detsembrist 
Pöide vallavolikogu esimehe 
kohalt tagasi astunud Koit 
Kelder põhjendas oma käiku 
usu puudumisega nii Pöide 
valla kui ka enamiku Saare 
maakonna omavalitsuste või-

mekusse, siis uus volikogu juht 
Vilmar Laak nii pessimistlikke 
noote ei ilmutanud. Teatavasti 
pakkus Kelder välja eelnõu, 
et Pöide alustaks ühinemislä-
birääkimisi kolme ülejäänud 
Ida-Saaremaa vallaga, kuid 
volikogu võttis selle hääleta-
misele paneku päevakorrast 
maha. 

Kokku ja lahku
“Ma ei oska muud öelda, kui 

seda, et noormees on lihtsalt 
kärsitu. Mina küll nii ei teeks,” 
ütles Laak. 

Tema meelest peaks valdade 
ühinemise teema käsitlemisel 
olema pisut kannatlikum ja 
pidanuks algul ära ootama 
Orissaare kui Ida-Saaremaa 
tugevaima valla ettepaneku. 

“Viisakas oleks olnud, et 
Orissaare teeb ettepaneku, 
nagu ta seda ka tegi. Miks 
initsiatiiv peab tulema Pöi-
delt?” küsis Laak, viidates 
1980. aastate lõpule, mil 
Orissaare ja Pöide juba küla-
nõukogude ajal teineteisest 
lahku lõid. 

“See asjaolu teeb ettevaatli-
kuks. Ei saa nii järsku otsusta-
da. Tunnetan jah, et on toimu-
nud põlvkondade vahetus ja 
noored näevad asju omamoodi, 
aga nad pole eelnevat aega 
näinud,” rääkis Laak. Samas 
tunnetas vastne volikogu juht, 
et suurt ühisvalda ei saa teha 
ainult Pöidega.

Pöide vallavolikogu ase-
esimeheks valiti eile seitsme 
poolthäälega Raivo Reinart. 
Tema nime seadis üles And-
res Hanso. Ka aseesimehe 
valimisel osutus üks sedel 
rikutuks. Kuna alates mullu 1. 
detsembrist end volikogu juhi 
kohalt taandanud Koit Kelder 
jäi volikogu liikmeks edasi, 
siis asendusliiget tema asemel 
valida vaja polnud.

Eksvallavanem Vilmar Laak 
valiti Pöide volikogu juhiks 

Pöide vallavanema ko-
gemusega Vilmar Laak 
saab volikogu esimehe 

kohal olla kuni oktoobri-
ni, mil toimuvad kohalike 
omavalitsuste valimised. 
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Eesti noorte lauljate konkurss 
Solistica on tänaseks ajalugu. 
“Meie korraldajatena tunneme, 
et üritus läks korda,“ ütles 
Meie Maale üks peakorralda-
jaid Renate Pihl. 

Grand prix’ puhul õnnitleti 
laupäeval noort lauluneiut Su-
sanna-Reti Räime Kehra 
kunstidekooli Heli laulustuu-
diost. Tema võis omakorda 
õnnitleda oma juhendajat Heli 
Karu.

Samuti valmistas neile 
heameelt esimene koht 4.–6. 
klasside võistluskategoorias. 
Temale pakkus teiste seas kon-
kurentsi ka saarlanna Kerstin 
Tang Kuressaare gümnaasiumi 
huvikoolist Inspira (juh Pilvi 
Karu), kes saavutas tubli viien-
da koha.

Saarlastest pälvis 7.–9. klas-
side kategoorias teise koha 
Kristiin Koppel Kuressaare 

gümnaasiumi huvikoolist Ins-
pira (juh Pilvi Karu), olles üht-
lasi parima saarlase eripreemia 
laureaat. Samas kategoorias 
tuli neljandaks Kristiini kooli-
kaaslane Teele Tilts (juh Pilvi 
Karu ja Tiit Paulus). 

Kategooria võit läks Kristi-
na Bianca Rantalale Räpina 
muusikakoolist. Viimase ju-
hendaja Margot Suur pälvis 
žürii arvates parima juhendaja 
preemia Suurjuht.

10.–12. klasside võistluska-
tegoorias saarlased esimeste 
hulka paraku ei jõudnud. Selle 
kategooria võitis Elina Hok-
kanen H. Elleri nim Tartu 
muusikakoolist (juh Ursel 
Oja). 

Lisaks sellele jagas aga žürii 
võistlejatele ja juhendajatele 
vahvaid eripreemiaid, millest 
suurem osa läks Lõuna-Ees-
tisse: Toremees (Egnar Ernits 

Tõrvast), Kangestkena (Pame-
la Paul Tõrvast), Helisevhääl 
(Hedvig-Hanna Raud Räpi-
nast), Wingesving (Kristina 
Bianca Rantala Räpinast), Ees-
tiasi (Kadi Kaldmäe Räpinast), 
Mägedehääl (Liina Tsimmer 
Valgast), Moomalaul (Elina 
Hokkanen Tartust), Niigutpä-
ris (Brigita Sillaots Tõrvast) 
ja Täitsamees (Egert Aaviste 
Pärnust). 

Parimaks Klahvikunniks 
tunnistati Riivo Jõgi ja eri-
preemia Öbesörmeke sai 
Novella Hanson. Viljandi 
kitarrifestivali eritunnustuse 
said veel Sander Sepp Ku-
ressaare muusikakoolist (juh 
Tiit Paulus) ja juba eespool 
nimetatud Teele Tilts. Ka 
Pärnumaa kontserdibüroo 
tunnustas parima juhendaja 
tiitliga Toomas Volli.  

Solistica parim saarlane oli Kristiin Koppel

Kristiin Koppel ja tema juhendaja Pilvi Karu koostöö leidis 
tunnustamist. FOTO: Gert Lutter Anneli Tarkmeel


