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Sindi noortekeskus kinkis Eesti juubeliks võimlemispeo
HEllE VEnt
võimlemispeo peakorraldaja

Laupäeval, 7. aprillil toimus
Sindi seltsimajas üheteistkümnendat korda võimlemispidu, mis seekord oli
pühendatud Eesti Vabariigi
100. aastapäevale. Peol osales
172 noort võimlejat Pärnust
ja Pärnumaalt. Esindatud
olid võimlemisrühmad Sindi noortekeskusest ja Sindi
gümnaasiumist, Pärnu võimlemisklubi Rüht, MP-Dance,
Stuudio Ainula, VK Githa,
Happy Dancers. Kokku esitati 25 kava, võimlejate hulgas oli nii eelkooliealisi kui
rahvusvaheliselt tuntust kogunud tüdrukuid.
Ettevalmistused
algasid
mitu kuud varem. Arvutigraafikas valmis peo plakat
ja märgimasinas 200 märki,
mis olid kingituseks kõikidele
osalejatele. Raadioringi poisid

tegid lisaks videole otseülekande Facebooki, seltsimaja
väikeses saalis sai laval toimuvat ekraanilt vaadata.
Peo moderaatoriteks olid
meie noorteaktiivi liikmed
Karl Hussar ja Richard Kandima, kes avasid peo Artur
Alliksaare luulega kevadest
ning kutsusid avasõnadeks
lavale Tori vallavanema Lauri
Luuri ja abivallavanema Jana
Malõhi. Julgustavad ja heakskiitvad sõnad nende poolt
said saalist suure aplausi ning
andsid lava taga pabistavatele esinejatele kõvasti julgust
juurde.
Aplausi saatel esitas uhkelt
oma rõnga- ja lindikava maskott Hubert, kes oli välisuksel
kõik külalised kummardusega vastu võtnud. Siis sai
lava täis Sindi noortekeskuse
võimlemisrühmade Ritsikad
ja Täheratas tüdrukuid, kes
esitasid „Trikikava mattidel“.

Noorem grupp Ritsikad esitas ka eraldi pallikava ja kogenum Täheratas lindikava.
Sindi gümnaasiumi liikumisrühm esitas ühises seelikus omapärase tantsukava
„Koos on parem“. Vahvad
neiud!
Üksikesinejatest pakkusid kiiretempolisi etteasteid
Astrela Angela Linder ning
duo Anita ja Ruta stuudiost
Happy Dancers, Keidi Mariin Tomson ja Sindis võimlejateed alustanud Marleen
Mets klubist MP Dance.
Tore oli Saarde võrkpalli ergutustiim, kellest enamik
treenib
Kilingi-Nõmme
võimlemisklubis Githa.
Perfektselt esines võimlemisklubi Rüht rühm Briis,
kellel on ette näidata mitu vabariiklike võistluste auhinnakohta. Kontserdi lõpunumbriks oli võimlemisklubi Rüht
Pärlite rühma esituses „Eesti

Võimlemispeol osales 172 noort võimlejat Pärnust ja Pärnumaalt. Foto: Helen Parmen

tants“, saatemuusikaks populaarne „Tuulevaiksel ööl“.
Kava esitati koos emadega.
Publik aitas kaasa saalis mobiiltelefonidega valgusliiku-

mist tehes.
Tänati kõiki rühmi, treenereid, toetajaid ja abilisi. Erilise tänu sai Margit Schmidt,
kes juhendab meie tüdrukuid

juba 13 aastat. Suur tänu,
Margit!
Rohkem infot ja fotod Sindi noortekeskuse kodulehel
www.ank.sindi.ee.

Sindi õpilane kinkis oma
Sindi ööbikuks valiti Mirtel Metsmaa
kodulinnale sünnipäevaks raamatu UrMaS SaarD
oli osalejaid umbes tuhat.
Sindi gümnaasiumi
seitsmenda
klassi
õpilane Kaur Kasemaa andis Sindi
linna 80. sünnipäevaks välja raamatu
„Sindi eile ja täna“.
Sindi muuseum avab
1. mail raamatu fotodest näituse. Raamat on müügil Sindi muuseumis ning
Sindi linna laadal.

Foto: Urmas Saard

Sauga võrkpallimeeskond saavutas
Pärnumaa meistrivõistlustel teise koha
agriS JUHkoV

tervise- ja sporditöö
spetsialist

Laupäeval, 14. aprillil toimus Paikusel Pärnumaa
meistrivõistluste finaalturniir võrkpallis. Möödunud
novembris alanud turniiril
osales neli naiskonda ja ka-

heksa meeskonda. Tori vallast olid meeskonnad väljas
Arel, Sindil (Sindi Kalju/
Sunlude) ja Saugal. Sauga
meeskond pidi pingelises
finaalis tunnistama VK Tervise paremust ja sai kokkuvõttes teise koha.
Naiskondadest tõusis poodiumi kõrgeimale astmele
Paikuse.

Sauga võrkpallimeeskond. I rida (vasakult): Edgar Maier,
Verner Stolts, Karl Järvekülg, Edgar Järvekülg, Venno
Varma, Vahur Järvekülg. II rida (vasakult): Jaan Stolts,
Andrus Madisson, Margus Madisson, Kaupo Tamm, Kristo
Looring, Rain Annuste, Kristjan Pill.

15. aprillil Sindi seltsimajas
toimunud laste lauluvõistluse
„Sindi ööbik“ üldvõitjaks valis žürii Mirtel Metsmaa.
Mirtel on olnud edukas
väga paljudel lauluvõistlustel. „Sindi ööbiku“ konkursil
saavutas Mirtel 2011. aastal
viieaastaste hulgas esikoha,
2015. aastal 7- kuni 9-aastaste arvestuses samuti esikoha,
2017. aastal 11-13-aastaste
arvestuses teise koha. 2013.
aasta “Kuldmikrofonil” võitis
Mirtel mikrofoni, samal aastal toimunud rahvusvaheline
lauluvõistlus “Kuldleheke” tõi
talle 7- kuni 9-aastaste arvestuses esikoha. Saates „Väikesed hiiglased“ jõudis Mirtel
kaheksa parema hulka, seal

Mirteli juhendaja on neiu neljandast eluaastast alates olnud
Margrit Kits.
Žürii koosseisus Tõiv Tiits,
Deivi Kõiv ja Kristel Reinsalu
hindas laste lauluoskust viies
vanuserühmas.
Käesoleva kevade „Sindi
ööbiku“ paremusjärjestus:
3-5-aastaste vanuserühma
võitja on Mia Jaanimets, 2.
koht Keven Parts ja 3. koht
Deondra Camille Kadak.
6-7-aastaste vanuserühma
võitja on Heleene Lankov, 2.
koht Anna-Loore Ots ja 3.
koht Annabel Tamme.
8-10-aastaste vanuserühma
võitja on Grete Reinsalu, 2.
koht Darja Mazko ja 3. koht
Siim Kosenkranius.
11-14-aastaste vanuserühma võitja on Ebe-Triin Rein-

„Sindi ööbik 2018“ Mirtel Metsmaa ja tema ema Alla
Metsmaa lahkuvad Sindi seltsimajast õnneliku naeratusega.
Foto: Urmas Saard

salu, 2. koht Pirjo-Liis Parts ja
3. koht Berit Saks.
Eripreemia anti dueti laulmise eest 12-aastastele kaksikutele Maria ja Mirell Ribulale.
Vanuseühmade parimad

tori neiu laura-ly Uussaar ja DJ Cityflash
esitlesid uut lugu ja muusikavideot
Tori vallast Tabria külast pärit Laura-Ly Uussaar, kes õpib Pärnu Ülejõe
põhikooli 9. klassis, ning DJ Cityflash
(Meelis Eskola) esitlesid 12. aprillil
Tallinnas Coca-Cola Plazas üldsusele
uut lugu „Tic Tic“ ja selle muusikavideot. „Loo sõnum käib isiklikult väga
minu kohta – et aega on vähe ja midagi ei tohi lükata edasi, vaid kasutada kohe võimalust, kui see on antud.
Tuleb teha asju, mis endale meeldivad, mitte raisata oma väärtuslikku
aega ebahuvitavate asjade peale,” ütles
lauljatar ja sõnade kaasautor Laura-Ly.
„Mulle meeldis väga see, kuidas kogu
tiim koos töötas, kui toetav ja abivalmis kogu see kamp oli,“ rääkis LauraLy video võtteperioodi kohta. „Sain
kogemuse, et see ongi asi, mida ma
teha tahan.“

Foto: Silver Raidla

DJ Cityflashil ja Laura-Lyl on varuks veel kolm-neli lugu, mis lähikuudel avalikkuse ette jõuavad, valmimas
on ka suvehitt. Nende eelmine tantsuhitt “Don’t Leave Me” tõusis nii Raadio 2, Power Hit Radio kui ka Sky
Plusi aastahitiks.

said autasuks mikrofoni ja vanuserühmade kaks järgmist
kaela medali.
Rohkem infot ja fotod
portaalis Külauudised www.
kylauudis.ee.

2 | Tori Valla TeaTaja

aPill 2018

VolikogU iStUngil
16. aprillil
Volikogu erakorraline istung toimus 16. aprillil Tori vallamajas
(Sindi linnas). Kohal oli 17 volikogu liiget.
1. Otsustati liituda mittetulundusühingu Pärnumaa Ühistranspordikeskus poolt koostatud ettepanekuga Majandus- ja

Kommunikatsiooniministeeriumile ühtsete sõidupiletihindade
ja sõidusoodustuste kehtestamiseks Pärnu linna ja maakonna
avalikel bussiliinidel alates 1.
juulist 2018. a.
Istungit saab järelvaadata aadressil: https://www.youtube.com/
watch?v=Z9K_JZyJPfQ

VallaValitSUSES otSUStati
4. aprillil
1. Anda ehitusluba ELASA
mikrotorustiku ja sidekaevude
rajamiseks.
2. Kinnitada riigihanke „Tori
valla elektripaigaldiste käidukorraldusteenus“ edukaks pakkujaks
Eesti Energia AS teenuse kogumaksumusega 1198 eurot ühes
kalendrikuus, millele lisandub
käibemaks.
3. Korraldada avatud hankemenetlus „Tori valla tänavavalgustuse hooldustööd“ ning kinnitada hanke alusdokumendid.
4. Väljastada projekteerimistingimused Nurme külas Pakketsehhi kinnistule kontorihoone
laiendamiseks ja selleks vajaliku
ehitusprojekti koostamiseks.
5. Anda nõusolek Nurme külas
asuva Raimondi katastriüksuse
ja Suurpärna katastriüksuse liitmiseks.
6. Anda kasutusluba Tammiste külas Ristiku tee 39 kinnistule
üksikelamu kasutusele võtmiseks.
7. Vabastada korraldatud jäätmeveost kaks kinnistut, kuna
kinnistutel pole alalist elukohta
ja olmejäätmeid ei teki.
8. Jätta eraldamata elamispinnad neljale inimesele.
9. Sõlmida tähtajaline üürileping Suigu küla sotsiaalmajas.
10. Pikendada eluruumi üürilepingud 16 isikuga ja eraldada
ühele isikule eluruum.
11. Suunata laps asenduskoduteenusele Pärnu Laste- ja Noorte
Tugikeskusesse.
12. Muuta alates 1. maist Tori
Vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu: koristaja töökoht koormusega 3 lugeda koormuseks 2,5 töökohta ja avalike
suhete spetsialisti koht koormusega 0,5 lugeda koormuseks 1,0
töökohta.
13. Keelata alates 4. aprillist
Pärnu jõe, Sauga jõe ja teiste siseveekogude jääle minek, kuna see
ohustab jääleminejaid.
14. Kinnitada määrus „Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord“.
11. aprillil
1. Kinnitada OÜ Are Vesi
2017. majandusaasta aruanne.
2. Muuta Sindi Linnavalitsu-

se 20.06.2017 korralduse nr 214
„Maaüksuse lähiaadressi, sihtotstarbe määramine ja nõusoleku
andmine riigi omandisse jätmiseks“ punkti 3.
3. Võtta vastu Tori valla kriisikomisjoni põhimäärus.
4. Anda nõusolek Tori vallale kuuluva Sindi linnas asuva
kinnistu Elektrilevi OÜ kasuks
isikliku kasutusõigusega koormatud maa-ala suurendamiseks.
Kalamaja tee kinnistule on projekteeritud uus 0,4 kV pingega
maakaabelliin pikkusega 182 m
ja elektrijaotus- ja liitumiskilp.
5. Keelduda ühe isiku lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse rahastamisest.
6. Anda kasutusluba Tammiste
külas Veskikaare tn 13 kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks.
7. Anda ehitusluba Tori alevikus Pärnu mnt 10 kinnistule tallsilohoidla ümberehitamiseks.
8. Väljastada projekteerimistingimused:
8.1 Nurme külas Tallipõllu tee
9 kinnistule puurkaevu rajamiseks ning selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks;
8.2 Tammiste külas Tammepärja tee 23 kinnistule aiamaja
laiendamiseks elamuks ja selleks
vajaliku ehitusprojekti koostamiseks.
9. Muuta Sauga alevikus asuvate katastriüksuste lähiaadresse.
10. Anda ehitusluba Tammiste
külas Vesikupu tee 6 kinnistule
üksikelamu püstitamiseks.
11. Kehtestada 11. mail Sindi
Seltsimajas toimuva „Emadepäeva kontserdi“ pileti hinnaks 5
eurot.
12. Anda nõusolek Tammiste
külas asuva Ehitaja 1 kinnistu
koosseisu kuuluva Ojakalda tn
19 katastriüksuse jagamiseks.
13. Lubada vallavanem Lauri Luur põhipuhkusele 19.04–
04.05. Kohuseid täidab sel perioodil abivallavanem Priit Ruut.
14. Pikendada sotsiaaleluruumi üürilepingud kolmel isikul
üheks aastaks.
15. Korraldada hankemenetlus
„Tori valla haljasalade hooldustööd“.
16. Korraldada ümber OÜ
Sindi Majavalitsus tegevus.

tori VallaValitSUS
tÄHElEPanU! Alates 1. maist on Tori Vallavalitsus avatud
E-N 8.00–17.00, R 8.00–14.00.
Aadress: Tori Vallavalitsus, Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald,
86705 Pärnu maakond
Telefon: 445 1881
E-post: tori@torivald.ee
Veebileht: www.torivald.ee
Palume vastuvõtt eelnevalt kokku leppida.
Are teenuskeskuses (endine Are vallamaja) kodanike vastuvõtt: E, K 9.00-12.00 ja 12.30-16.00, R 9.00-13.00; sünde,
surmasid ja elukohti saab registreerida reedeti.
Sauga teenuskeskuses (endine Sauga vallamaja) saab sünde,
surmasid ja elukohti registreerida teisipäeviti ja neljapäeviti.

tori vald plaanib taotleda toetust Sindi ühiselamute
korrastamiseks
Priit rUUt

abivallavanem

Käesoleval aastal on riik asunud
toetama kohalikke omavalitsusi elamufondi arendamisel, pakkudes investeeringutoetust. Ka Tori vald on
pakutavast võimalusest kinni haaramas.
Meie üheks suurimaks mureks on
Sindi linnas paiknevad ühiselamud,
mis vajavad investeeringuid nii väljanägemise kui ka energiatõhususe
parandamiseks. Eriti silmatorkav on
selles osas kesklinnas asuv Pärnu mnt
27a punakat värvi seljast heitev suur
paneelmaja. Visuaalselt selline maja
kesklinnas linnapilti just ilusamaks ei
tee ning olukord ei ole parem ka majas sees, kus inimeste elutingimused
on enam kui nigelad ning vananenud
elektrisüsteemide tõttu kohati ka ohtlikud. Vald kavandab toetusmeetme
abil kujundada antud hoonest sotsiaalmaja, kus asuksid 1-2-toalised
üürikorterid väiksema sissetulekuga
inimestele. Kindlasti tuleb seejuures
leida koht ka neile praegustele elanikele, kelle eluviisid on olnud naabreid
häirivad ning kes seetõttu vajaksid

oma igapäevaelu korraldamisel järelevalvet ja tuge kas siis varjupaiga
või toetatud elamise tüüpi teenusel.
Igal juhul peab see olema lahendatud nii, et kaaselanikud probleemsete
inimeste käitumise tõttu häiritud ei
saaks. Kuna praegu on hoonest umbes kolmandik tühi, on hoone mahtu
kavas vähendada. Tühjade pindade
haldamine on vallale täiendav kulu
ning tulevikuperspektiivis näeme
omavalitsusele kuuluvate eluruumide
vajaduse vähenemist, mistõttu ei ole
mõistlik teha investeeringuid kasutuna seisma jäävatesse elamispindadesse. Valla sihiks on Pärnu mnt 27a asuvast ühiselamust kujundada linnapilti
senisest väiksem kortermaja, mille
elanikel oleks kaasaegsed elutingimused minimaalsete kulutuste juures.
Teise taotluse raames on kavas korrastada Supluse 2 ja 4 asuvad vallale
kuuluvad ühiselamud. Energiatõhususse panustamise tulemusena vähenevad sealsete elanike kulutused
toasoojale, hoonete väljanägemine
paraneb ning olulise asjana on kavas
panustada ka hoonete tuleohutumaks
muutmisse, tagamaks elanikele suuremat turvalisust. Esialgse kava ko-

haselt lähevad korrastamisele hoone
fassaad ja üldkasutatavad ruumid,
eluruumide remont toimub edaspidi
jooksvalt, vastavalt vajadusele ja üürnike vahetumisel.
Ülalkirjeldatud tegevused on küllaltki suur ettevõtmine, mille teostumine lähiajal sõltub toetustaotluste
edukusest. Juhul, kui me toetust soovitud mahus saama ei peaks, ei tähenda see plaanidest loobumist, kuid kavandatu elluviimine võib siis märksa
kauem aega võtta. Praegu on algamas
töö hoonete projekteerimisega, projektide valmimise järel oleme juba
teadlikumad nii tööde mahtudest,
maksumustest kui ka ajakulust. Paratamatult toovad ehitustööd elanikele
kaasa ebamugavusi, kuid loodame
mõistvale suhtumisele. On ju eesmärgiks ennekõike tänaste ühiselamute
elanike elukeskkonna parandamine,
mis mõjub positiivselt kogu Sindi
linna välisilmele ja elukvaliteedile.
Loodetavasti saabub suurem selgus
toetuse eraldamise osas käesoleva aasta lõpuks, kuid elanikke proovime asjade arengust informeerida jooksvalt
niipea, kui on taas uudiseid, mida
jagada.

riigihalduse minister kehtestas uue Pärnu maakonna planeeringu
Riigihalduse minister kehtestas
29.03.2018 maakonnaplaneeringu
Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas, Kihnu vallas, Põhja-Pärnumaa
vallas, Pärnu linnas, Saarde vallas,
Tori vallas ja osaliselt Lääneranna
vallas. Lääneranna valla osa (Lihula
ja Hanila vallad), mis paiknes enne
2017. aasta haldusreformi Lääne
maakonna haldusterritooriumil, kehtestati 22.03.2018 Lääne maakonnaplaneeringu koosseisus.
Pärnu maakonna planeeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu
põhimõtete ja suundumuste määratlemine aastani 2030+. Planeering on
loogiliseks jätkuks 21.12.1998 kehtestatud maakonnaplaneeringule ja seda
täpsustavatele teemaplaneeringutele.
Maakonnaplaneeringus on välja
toodud maakonna olulisemad väärtused, mille hoidmiseks ja kasutamiseks on seatud üldised põhimõtted ja

tingimused teemade kaupa. Olulisemad teemad, mida maakonnaplaneeringus käsitletakse, on asustuse
paiknemine, teenuste kättesaadavus
ja transpordiühendused, ettevõtlus
ja tootmine; looduskeskkonna väärtused, sh väärtuslikud maastikud ja
roheline võrgustik; tehniline taristu,
kus suur tähtsus on nii rahvusvahelistel kui ka riigi- ja maakonnasisestel
ühendusteedel, sadamatel ning turismiettevõtlust toetaval lennuväljal.
Maakonnaplaneering on kohalike
omavalitsuste üldplaneeringute koostamise aluseks. Sellega on vaja arvestada ka riigi ja kohalike omavalitsuste
arengudokumentide koostamisel.
Planeeringute koostamisel on arvesse võetud ning tasakaalustatud riigi ja kohaliku omavalitsuse ruumilise
arengu vajadused. Planeeringu koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH),

aprillis algas tuleohtlik aeg
kriSti kaiS

lääne päästekeskuse
ennetusbüroo nõunik

Kevadistel aiatöödel koguneb oksi,
vanu puulehti ja kokku riisutud
muru, mida tihti lõkkes põletatakse. Lõket tehes on oluline kõigepealt
veenduda, et lõkkepaik on ohutus
kauguses hoonetest ja metsast. Alla
ühemeetrise läbimõõduga lõkke tegemisel peab lõkkekoht paiknema
hoonetest, puuriitadest või muudest põlevmaterjali hoiukohtadest
vähemalt 8 meetri kaugusel. Üle
ühemeetrise läbimõõduga lõkke tegemisel peab lõke asuma hoonetest
või põlevmaterjali hoiukohtadest
vähemalt 15 meetri kaugusel.
Aprillis hakkas Eestis kehtima
ka tuleohtlik aeg, mil metsast peab
lõke jääma vähemalt 20 meetri kaugusele. Lõkkeaseme ümbrus tuleb
puhastada kuluheinast. Kõige kindlam on, kui lõkke alus ümbritseda
kivide või muldvalliga, et tuli mööda kuiva taimestikku kaugemale ei
leviks. Kindlasti tuleb lõkketegemise juures jälgida tuule suunda ja

kiirust. Lõket tohib teha, kui tuule
kiirus on alla 5,4 meetri sekundis
ja selle suund on hoonetest eemale. Kui tuul otse naabri majale või
hoovi puhub, asub lõkke tegemine edasi lükata ja soodsamat ilma
oodata. Lõkke juures peab alati valmis olema ämber veega, survestatud
aiakastmise voolik või tulekustuti.
Lõket ei tohi mitte mingil juhul jätta järelevalveta.
Kulupõletamine on aastaringselt keelatud ja karistatav!
Kulu ei tohi mitte mingil juhul
põletada ja see keeld kehtib aastaringselt. Kulupõlengutes on varasematel aastatel hukkunud inimesi
ning tules hävinud kodusid. Lisaks
tule leviku ohule metsa või hoonetele hukkuvad madalas heinas elutsevad pisikesed loomad ja pesitsemist
alustanud linnud. Kulupõlenguid
on lihtne vältida muru ja heinamaa
korraliku hooldamisega.
Lõkketegemise reeglite eiramise
korral võib trahviraha küündida
kuni 1200 euroni. Tuleohutusalaseid nõuandeid saate küsida päästeala infotelefonilt 1524.

mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi planeeringu koostamisel
ja kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja
hinnatud planeeringu elluviimisega
kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja
sotsiaalmajanduslikule keskkonnale
ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed säästvaks
ja tasakaalustatud arenguks. Maakonnaplaneeringuga ei kavandatud
tegevusi, millega kaasneks oluline
piiriülene keskkonnamõju.
Kehtestatud Pärnu maakonna planeering (seletuskiri ja joonised), selle
kehtestamise korraldus ja lisad on
kättesaadavad veebilehel http://www.
maavalitsus.ee.
Täiendav info Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna
Pärnu talitusest: Raine Viitas, tel 715
5865, raine.viitas@fin.ee

tule osale „teeme ära“
talgupäeval!
„Teeme ära“ talgupäev toimub
tänavu laupäeval,
5. mail. Aprilli keskpaigast saab valida
endale sobivaid talguid ja end osalejana
kirja panna talguveebis www.teemeara.
ee. Tori vallas on praeguseks registreeritud 17 talgukohta.
Talgupäeva eesmärk on edendada ettevõtlikkust ja aktiivset eluhoiakut, parandades seeläbi meie ühist elukeskkonda
ning tugevdades kohalikke kogukondi.
Talgupäeva läbiviimisel abi saamiseks
võib pöörduda piirkondlike kontaktisikute poole:
• Are piirkonnas Signe Rõngas,
tel 525 3189,
e-post signe.rongas@torivald.ee
• Sauga piirkonnas Priit Ruut,
tel 5649 0409,
e-post priit.ruut@torivald.ee
• Sindi linnas Raigo Paulberg,
tel 5667 0496,
e-post raigo.paulberg@torivald.ee
• Tori piirkonnas Jüri Puust,
tel 518 3374,
e-post jyri.puust@torivald.ee
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Sindi gümnaasiumi õpilaste suurepärased saavutused
MariS VoltEin
kantselei juhataja

24. märtsil toimus Eesti ajaloo- ja
ühiskonnaõpetajate seltsi poolt üle
aasta korraldatava vabariikliku ajaloo-olümpiaadi lõppvoor, kus osales meie kooli õpilane Martti Šorin.
Ta saavutas 9. klasside arvestuses
neljanda koha, kuigi ise õpib alles
8. klassis. Olümpiaadi lõppvooru
pääsevad vaid piirkonnavoorude
võitjad, kes on saavutanud vähemalt 60% maksimumpunktidest,
lisaks parimate tulemustega õpilased punktiarvestuse alusel, kokku
30 õpilast. Martti juhendajaks oli
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Lembit Roosimäe. Esmakordselt
oli olümpiaadi üheks osaks essee

kirjutamine, siinkohal oli Marttile
ettevalmistumisel abiks eesti keele
ja kirjanduse õpetaja Raili Juss.
Häid saavutusi on Sindi gümnaasiumil aga veelgi. 6. aprillil
toimus Pärnu maakonna emakeeleolümpiaad 4.-6. klassidele, kus
meie kooli 5.d klassi õpilane Joosep
Ailiste saavutas 5.-6. klasside arvestuses esikoha. Tema juhendaja
oli õpetaja Margit Eichenbaum.
Joosepil on lisaks headele teadmistele emakeeles ka märkimisväärsed
oskused fotograafias. Ajakirja Eesti
Loodus toimetaja Katre Palo esitas
Joosepile palve kirjutada väljaande
aprillikuu numbrisse väike lugu
ja lisada enda tehtud loodusfoto.
Joosepile meeldibki eelkõige eluslooduse pildistamine ning artikli
juurde lisatud fotol ilutseb pask-

näär – lind, kelle tiival on Eesti
lipuvärvid. Joosepi tuntus on vaatamata oma noorusele nii laialdane, et Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut on
palunud ta lähiajal osalema kalakajaka asurkonnaökoloogia alastel
uurimistöödel Matsalu rahvuspargi
meresaartel.
Maakonna emakeeleolümpiaadil
saavutas 4. klasside arvestuses teise koha 4.a klassi õpilane Merilin
Haasma. Merilini juhendaja oli
õpetaja Eneli Arusaar. Merilin oli
edukas ka 13. aprillil toimunud
4.-6. klasside õpilaste jutuvestjate
konkursil „Tark rumal“, kus ta tunnistati üheks konkursi laureaadiks.
Kokku oli laureaate kolm.
Kiitus tublidele õpilastele ning
nende juhendajatele!

tori põhikooli kitarriansambel sai toetuse
abil uued instrumendid
kalEV Saar
bändiringi juhendaja

Tori vald otsustas eelmisel sügisel
riigi poolt eraldatud huviharidusrahadest soetada Tori põhikooli
kitarriansambliks sobiva tehnika.
Praeguseks on kõik instrumendid
kohale jõudnud ja esimesed huvilised teinud oma arglikud sammud
nende jaoks täiesti uues ja põnevas
maailmas. Pillid ja võimendused
on väga kvaliteetsed ja nüüd ei ole

Sauga põhikooli õpilane andres alumets
osaleb rahvusvahelistel olümpiaadidel
HEli alUMEtS
õppealajuhataja

kes ütles, et lapsed ei taha lugeda?

Peale edukat informaatikaolümpiaadil esinemist on Andres Alumets käinud Tartus kahel informaatika valikvõistlusel, kuhu olid
kutsutud üle Eesti ainult parimad
informaatikud. Nende hulgast valitakse välja koondis, kes esindab
Eestit rahvusvahelistel olümpiaadidel. Võistlustulemuste põhjal on
kindel Andrese osalemine Balti informaatikaolümpiaadil Stockhol-

EnE MiCHEliS

sindi linnaraamatukogu
direktor

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistatakse üle Eesti erinevate sündmustega.
Sindi linnaraamatukogu korraldas joonistusvõistluse ning viis
läbi raamatukogutunni „Sirgume
eesti muinasjuttudega“ Sindi gümnaasiumi 1.-4. klasside õpilastele ja
Sindi lasteaia lastele. Kokku külastas raamatukogutunde 189 last ja
24 õpetajat-saatjat.
Väikesi joonistajaid oli kokku
110. Aprilli algul andsime koolis
ja lasteaias üle väikesed auhinnad
kolmes vanusegrupis, tänukirja sai
iga joonistusvõistlusel osaleja.
3-5-aastased
1. koht Grethel Luup
2. koht Kevin Muskat
3. koht Lisandra Oja
6-7-aastased ja I klass
1. koht Darja Mazko
2. koht Ereli Eenraid
3. koht Annamaria Kiirop
II – IV klass
1. koht Liisa Rand
2. koht Antti Riiet
3. koht Alisa Bogatšova

tervise- ja sporditöö spetsialist

Pärnumaa talimängudel saavutas
Tori vald kokkuvõttes 253 punktiga teise koha, võitis Saarde 259
punktiga, kolmas oli Häädemeeste
194 punktiga.
Tänavused talimängud kestsid
23. märtsist 8. aprillini. Kokku
võisteldi üheksal erineval spordialal, Tori valda esindas 30 sportlast.
23.-25. märtsil toimusid võistlused
Jõulumäe tervisespordikeskuses,
kus võtsid mõõtu suusatajad, male,
kurlingu ja laevagolfi mängijad,
toimus mälumäng ning juhtkonnavõistlus. Suusatamise individuaalja teatesõitudes saavutati mitmeid
väga häid kohti, sh tõi poiste C
vanuseklassi võidu Tori valda Jüri
Jefimov, samas klassis oli kolmas
Renar Jõeäär. Tüdrukute D klassi arvestuses võistlesid kaksikõed
Meril Adeela Alev ja Merli Johanna
Alev, saavutades kolmanda ja viienda koha. Täiskasvanute klassides

mis 27.04–01.05 ja Euroopa juunioride informaatikaolümpiaadil
Kaasanis 26.07–01.08. Stockholmi võistluse põhjal valitakse välja
Eesti võistkond rahvusvahelisele
informaatikaolümpiaadile, mis
toimub Jaapanis Tsukubas 1.–
08.09.
7.–8. aprillil toimunud vabariiklikul matemaatikaolümpiaadil sai
Andres kuuenda koha ja III järgu.
Füüsika vabariiklikul olümpiaadil
14.–15. aprillil tuli Andres taas
kuuendaks ja sai III järgu. Andrest õpetab Ants Alumets.

are kooli lasteaias tutvustasid lapsed oma
lemmiklooma
ÜllE krUSEMann
Auhinnatud lasteaialapsed (vasakult): Kevin Muskat, Lisandra Oja ja
Grethel Luup. Foto: Urmas Saard

Lasteaias külas olles saime taaskord üle anda raamatukogusõbraliku õpetaja tiitli. Tänavu pälvis selle
Diana Tammine Sindi lasteaiast.
Kaheksandat aastat järjest toimus
Sindi lasteraamatupäev. Seltsimaja
väikesesse saali olid kutsutud 20
last (eelmisel aastal kõige enam raamatukogu külastanud ja raamatuid
laenutanud lugejad vanuses 3-12
aastat) koos pereliikmetega. Kuna
lugemispisiku saab laps enamjaolt

ikkagi kodust, siis tänasime ka
emasid-isasid, vanaemasid-vanaisasid, õdesid-vendi. Kõik kutsutud
lapsed said kingituseks pühendusega raamatu. Üheskoos söödi torti
ning nauditi Rein Laose teatristuudio kõige pisemate näitlejate etendust haldjatest.
Meie tegemistest saate täpsemalt
ja pikemalt lugeda Sindi raamatukogu kodulehelt ning Facebookist.
Kohtumiseni raamatukogus!

tori vald saavutas Pärnumaa talimängudel teise koha
agriS JUHkoV

tõesti muud vaja kui kannatust ja
visadust nii suunajatelt kui õpilastelt. Esimese hurraaga on soovijaid muidugi rohkesti, sest kes ei
sooviks olla vinge bändimees, aga
eks aeg näitab, kellel jätkub sisu
asjaga tõsisemalt tegeleda. Usume
ja loodame, et peagi saavad kõik
meie tegevuse tulemusest kuulda
ja küll siis kuulutame seda valjuhäälselt!
Bändiring saab teoks HTM ja
ENTK poolt huvihariduse ja huvitegevuse sihtfinantseerimise toel.

sõitsid Tori valla eest Kadi Ruumet,
Alari Lumber ja Agur Alev, saavutades vastavalt viienda ja neljanda
koha. Teatemeeskondadest olid
väljas segameeskonnad täiskasvanutele ja noortele. Tori valla noorte
meeskond võistles poiste C-D klassis ja saavutas teise koha, kusjuures meeskonnas oli Jüri ja Renari
kõrval kolmas liige Meril Adeela.
Super tulemus! Malevõistkonda kuulusid Silvi Pool, Laura Liis
Ansi, Ero Herdoja, Marko Laigna
ja Markus Sooväli, saavutati kolmas koht. Kurlingut ja laevagolfi
mängis meeskond koosseisus Marika Mägi, Alari Lumberg, Katrin
Ojamaa ja Ahto Saar. Kurlingus
saavutati esimene koht ja laevagolfis teine koht.
Juhtkonnavõistluses andsid oma
parima fatbike’is ja kurlingus Priit
Ruut, Elis Vahemets, Kaie Toobal
ja Kandela Õun. Vahetud emotsioonid olid positiivsed, valla juhtkond saavutas kolmanda koha.
Mälumängus esindasid Tori valda Avo Kask, Madis Rätsep, And-

res Saar ja Aivar Saar. Kuue meeskonna seas saavutati tubli kolmas
koht.
Lauatennises näitasid Tori valla
mehed selget üleolekut võites võistluse, seejuures oli meeskonnas viie
liikme asemel ainult kolm. Võidumeeskonda kuulusid Kuido Põder,
Taavi Raidmets ja Karel Rosin. Lisaks oli lauatennises ka debütantide
meeskond Are piirkonnast: Karl
Kallaste, Renno Räim – poisid olid
tublid, koht küll esimeste hulgas
polnud, aga see eest saadi kutseid
treeningutele, et alaga tõsisemalt
tegelema hakata.
Talimängude viimane ala oli
korvpall, mis toimus Uulu kultuuri- ja spordikeskuses 7. aprillil.
Enne korvpallilahingut oli üldkokkuvõttes seis väga tasavägine. Tori
valda esindasid Sauga piirkonna
mehed: Risto Vanatoa, Janter Aniste, Siim Joosep, Harri Ots, Sten
Roosaar ja Joonas Lahe. Mängud
olid väga võrdsed ja lõpptulemused
jäid lisaajale, saavutati kolmas koht.
Tänan kõiki osalejaid!

õppejuht

12. aprillil peeti Are kooli lasteaias
lemmikloomapäeva, kus iga laps
tutvustas oma looma ja seejärel
said kõik neid loomakesi paitada. Lasteaeda tulid külla koerad,
kassid, jänesed, vutt, hamster ja
kärbes Jaak. Lemmikloomapäev
meeldis lastele nii väga, et mitmed
lapsed lubasid järgmisel aastal ka
oma loomad lasteaeda tuua. Aitäh
emmedele ja issidele, kes transportisid neid toredaid loomi enne
üritust lasteaeda ja pärast tagasi.
Väga tublid olid ka lapsed, kes julgesid oma lemmikuid esitleda.

Kristeli Krusemann oma hamstri
Kihviga. Foto: Ülle Krusemann

Jänesselja lasteaed on kimpus
vandaalitsevate noortega
anDrEa rEbanE

pärnumaa piirkonnagrupi
noorsoopolitseinik

Sauga alevikus asuva Jänesselja
lasteaia personal on kimpus vandaalitseva noortekambaga. Lasteaia territooriumil tarvitatakse alkoholi, lõhutakse vara ja jäetakse
endast maha prügi.
Lasteaia territoorium on jäetud
avatuks ka nädalavahetustel, et
lapsevanemad saaksid seal koos
oma lastega vaba aega veeta. Paraku saab lasteaed vastu aga korralageduse. Nii mõnelgi hommikul
on lasteaia personal tööle minnes
avastanud territooriumilt alkoholipudeleid, suitsukonisid ja muud
prügi, samuti leidnud eest määritud seinu. Hullematel hommikutel on tulnud lasteaia ukse eest
lausa okset koristada. Vaatepilt on
õõvastav, kuid mis veel hullem –
selline vandaalitsemine on ohtlik
väikestele lastele, kes õuealal män-

givad. Kui liivakastis on peidus
klaasikillud või katkine pudel,
võib tagajärg olla väga õnnetu.
Praeguseks on tabatud noortekamp, kes põhjustas osa korralagedusest, nendega on vesteldud ja
vastav õppetund määratud.
Ilmad lähevad aga üha soojemaks ja noored otsivad kohta, kus
mõnusalt aega veeta. Selle jaoks
on olemas noortele väga hubane
koht: Sauga avatud noortekeskus.
Sealne personal pakub väga erinevaid tegevusi oma vaba aja veetmiseks ning see hoiab noori pahandustest eemale. Siinkohal palub
politsei ka lastevanematel oma
lastega vestelda, tuletada meelde, kuidas tuleb käituda ja mida
ei tohi teha ning tutvustada neile
noortekeskuse võimalusi.
Lasteaia territoorium ei ole koht,
kus käia pidutsemas ja lõhkumas.
Kui seal nähakse noori, kes rikuvad korda, palun sellest kohe politseile teada anda.

4 | Tori Valla TeaTaja

aPrill 2018

Maadlusklubi leo maadlejad taas
edukad
raigo PaUlbErg
Märtsi lõpus Luunjas toimunud Jaan Jaago mälestusvõistlustel Kreeka-Rooma
maadlusviisis (kokku osales
26 klubi Eestist ja Lätist)
saavutasid
maadlusklubi
Leo maadlejad kokkuvõttes

esimese koha.
Kõrgetele kohtadele maadlesid end ka Sindist pärit
maadlejad: Raimond Uibo
(fotol vasakul) 1. koht (kuni
54 kg), Robyn Paulberg 2.
koht (kuni 76 kg), Mirelle
Juninen 2. koht (kuni 40
kg) ja Tiia-Triin Tomson 2.
koht (kuni 60 kg).

Sindi lasteaias toimus laulupäev “Väike ööbik”
ViiVi PalMiSSaar
lasteaia direktor

11. aprillil leidis aset Sindi
lasteaia laste traditsiooniline
laulupäev “Väike ööbik”, kus
astusid üles Ülle Otsa laulustuudio lasteansamblid ja solistid (fotol).
Laulupäevast osavõtnud
said tunnustatud lasteaia tänukirja ja kuldse šokolaadimedaliga.
“Sindi ööbiku” lauluvõistlusele saatis žürii järgmised lapsed: Mia Jaanimets,
Deondra Camille Kadak,

Foto: Liina Müür

Aleksandra Käär, Keven
Parts, Madly Rohelsaar, Laura Soondra, Heleene Lankov,
Bärbel Tomson, Sabrina

Sakk, Noora Lee Laarmann,
Christella Palmi, Hetiriin
Aksen, Karel Koitla ja Milena
Nikolajeva.

Sindi linna juubelit tähistatakse kevadlaadaga
Foto: Gredi Paulberg

SÜnDMUStE kalEnDEr
Neljapäeval, 3. mail
Kell 18.00 ARE HUVIKESKUSES Are härrasmeeste
veiniklubi. Seekord on fookuses Prantsusmaa punased
veinid. Oodatud on kõik praegused veiniklubi liikmed
ja ka uued uudistajad. Osavõtjatel palun võtta kaasa
10 eurot ja omal valikul pudel punast Prantsuse veini.
Külalislektor Igor Sööt. Info telefonil 5385 6197, Timo.
Laupäeval, 5. mail
Kell 17.00 SINDI SELTSIMAJAS mälumäng „Vasta
julgesti!“, pilet 2 eurot, õpilastele 1 euro. Mälumängu
viib läbi võistkond Entusiastid.
Esmaspäeval, 7. mail
Kell 17.00 URGE RAAMATUKOGUS emadepäeva
kontsert, esineb Raeküla pillimees Jüri Saamel.
Kell 17.00 URGE RAAMATUKOGUS Urge naisseltsi ja
Sindi naisliidu kohtumisõhtu.
Pühapäeval, 13. mail
Kell 14.00 TORI EESTI SõJAMEESTE
MÄLESTUSKIRIKUS jumalateenistus.
Reedel, 25. mail
Kell 18.00–00.00 TORI EESTI SõJAMEESTE
MÄLESTUSKIRIKUS „Kirikute öö 2018“. võimalus
tutvuda kiriku vaatamisväärsustega, külastada
kirikutorni ja kohvikut.
Pühapäeval, 27. mail
Kell 14.00 TORI EESTI SõJAMEESTE
MÄLESTUSKIRIKUS jumalateenistus.

tEatED

Sindi linna 80. aastapäeva
tähistatakse 1. mail kevadlaadaga. Seltsimaja ees toimuv traditsiooniline laat on
linna juubeli auks ajaloohõnguline, teemaks Eesti Vabariik 30ndatel. Tolle perioodi
maaelu ja laadameeleolu on
päris tõetruult lavastatud
mängufilmis „Suvi“. Tasub
riidekappidest või pööningult otsida ja tullagi laadale

Teele, Tootsi, Lible või tänavamuusik Imelikuna! Parimatele kostüümidele auhinnad!
Kevadlaadale on juba registreerunud ohtralt kauplejaid, programmis on mitmesugust meelelahutust, saab
laadasööki, laadajooki ja laadanalja. Igal täistunnil lastakse ajaloolist vabrikuvilet.
Laata hoiavad õigel kur-

algab registreerimine õpilasmalevasse
tori õpilasmaleva rühmadesse registreerimine kestab 30. aprillist 6. maini
õpilasmalevasse võetakse vastu
13-19-aastaseid noori, kes on rahvastikuregistri järgi Tori valla elanikud. registreerida saab ühte konkreetsesse
rühma. Pärast registreerimist võetakse
sinuga ühendust ja kinnitatakse koht
rühmas. Rühma komplekteerib rühmajuht koostöös Tori vallavalitsuse noorsootöö nõunikuga. Töövestluse viib läbi
selle rühma juht, kuhu end registreerisid. Töö sisaldab heakorratöid ja haljastust, töötasu 2.97 eurot üks tund.
rühmad:
Tori rühm 18.–29. juuni, 20 kohta
Are rühm 18.–29. juuni, 10 kohta

Sauga, ASB Greenworld AS rühm
25. juuni – 6. juuli, 10 kohta
Sauga, AS Nurme Turvas rühm
25. juuni – 6. juuli, 10 kohta
Sindi I rühm töötab juunikuus
(kuupäevad täpsustuvad), 12 kohta
Sindi II rühm töötab juulikuus
(kuupäevad täpsustuvad), 12 kohta
Sindi III rühm töötab augustikuus
(kuupäevad täpsustuvad), 12 kohta
Registreerimiseks tuleb täita avaldus,
lapsevanema poolt digitaalselt allkirjastada ning saata e-postile opilasmalev@
torivald.ee
Täiendav info telefonil 5154 337 või
e-posti aadressil erika.nomm@torivald.
ee ning veebilehel www.torivald.ee

AS Jiffy Products Estonia

SAUGA PõHIKOOLIS 11. mail kell 9.30-12.30 avatud
uste päev. Kõiki sügisel esimesse klassi astuvaid lapsi
ja nende vanemaid oodatakse kooliga tutvuma. Kooli
tutvustavad direktor ja õppealajuhataja. Lastele annavad
tunde kehalise kasvatuse õpetaja ja uue õppeaasta 1. klassi
klassijuhataja.

töötasu ajatöö alusel

TORI SOTSIAALMAJAS juuksur 9. ja 28. mail
kell 10–16, tel 5340 8603.

Vajadusel hüvitame isikliku transpordi kasutamise kulud tööl
käimise eest

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee.

Pakub hooajalist tööd
rohiJAtElE maist kuni
oktoobrini Kurena külas Elbu turbarabas

CV palun saata aadressile maret@jiffy.ee
Täpsem info telefonidel 5343 5534 ja 525 3358

Väljaandja Tori Vallavalitsus
Aadress Pärnu mnt 12, Sindi,
Tori vald, 86705 Pärnumaa
E-post tori@torivald.ee
Toimetaja Ave Grenberg,
tel 5866 6327
e-post ajaleht@torivald.ee
Keeletoimetaja Piia Salundi,
tel 443 1409
Küljendus ja trükk
Hansaprint
Toimetus ootab kaastöid ja
reklaame e-posti aadressil
ajaleht@torivald.ee
Toimetusel on õigus
vajadusel kaastöid
lühendada ja redigeerida.

sil uues kuues Saepuru Sass
(Lauri Nebel) ja Vinkli Aadu
(Elmar Trink).
Pärast laadapäeva lõppu
jätkub Sindi 80. aastapäeva
tähistamine kell 18 algava
Kaunimate Aastate Vennaskonna kontserdiga.
Info programmi, kauplejate jms kohta on leitav
kodulehelt www.rannarada.ee.

ootame 23. juunil 2018. a kosenkraniuste
suguvõsa liikmeid, järeltulijaid järjekordsele
kokkutulekule.
Oodatud on ka kõik teised, kes Kikepera
külaga seotud on. Koguneme Kikepera
külaplatsile alates kella 12-st. Kaasa mõistliku
suurusega piknikukorv ja hea tuju.
Üksikasjalikum info Kikepera küla Facebooki
lehelt või Tiit Kosenkraniuse
telefonilt 523 0932.

