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Sauga noortekeskuses toimus
laste suvelaager
Foto: Kaie Koolme

SAUGA AVATUD
NOORTEKESKUS
Kolmepäevases laagris matkasime Riisa rabas, külastasime Pärnu Apollo kino

kus nägime, kuidas filmid
ekraanile jõuavad ja lõpetuseks vaatasime animafilmi
„Imelised 2”. Saime teha ise
jäätist vedela lämmastiku
ja kuivjääga ning külas käis

AHHAA teadusteater. Mängisime mänge, tantsisime ja
tegime ise torti! Aitäh, kõikidele laagris osalenud lastele
ja vabatahtlikele, kes aitasid
meil laagrit läbi viia!

Tori vallavalitsuses alustas tööd
hoolduskoordinaator
KATARiiNA VAAbEl

AvAlike suhete spetsiAlist

Tori vallas alustas tööd
hoolduskoordinaator Katrin
Hansumäe, kelle ametikoht
on sillaks perearstide ja sotsiaaltöötajate vahel. 2. augustil toimus Tori vallavalitsuses
kohtumine Sotsiaalministeeriumi esindajate Ulvi Luide
ja Gerli Aaviku ning Tori
abivallavanema Priit Ruudu,
valla sotsiaalnõuniku Kaja
Rebase ja värskelt ametisse
astunud hoolduskoordinaatori Katrin Hansumäega.
Kohtumise eesmärk oli
selgitada valla esindajatele
sotsiaalministeeriumi
pilootprojekti detaile, tutvuda
omavahel ning arutada läbi
edasine koostöö.
Säärane töökorraldus ja
ametikoht on Eestis esmakordne, loodud ametikohti
on kokku kohalike omavalitsuste peale kuus ja Tori
vald osutus konkursi käigus
üheks valituks. Tegemist
on 12-kuulise pilootprojektiga, mille käigus selguvad
valdkondlikud kitsaskohad,
paraneb nende ennetamine
ning loodetavasti väheneb
hooldusvajadusega isiku ja
tema lähedaste koormus.
Kui aasta lõpus selgub, et pilootprojektist oli kasu, võib
sellest sündida riiklik mudel
ning ametikohti tekib üle
Eesti juurde.

Sellise ametikoha testimine kohalikus omavalitsuses sai alguse 2015. aastast,
mil erinevad osapooled käisid Riigikantselei loodud
rakkerühmas ning arutasid
kõige suuremaid probleeme
hoolduskoormusega inimeste
elus. Üks võimalikest lahendustest oligi hoolduskoordinaatori ametikoha loomine,
mis lahendab klientide juhtumeid terviklikult. Sotsiaalministeeriumi esindajate
sõnade kohaselt astub ta üle
erinevate ametkondade silotornide ja aitab inimesele vajaliku info koju tuua.
Hetkel on pereliikmete
hooldamisel suur koormus
lähedastel ja perearstidel,
kuid hoolduskoordinaator
hakkab süsteemselt neid juhendama ja tegevusi koor-

dineerima. „Klientideks on
hooldusvajadusega täiskasvanud inimesed, kes vajavad
mõlemast süsteemist – nii
tervishoiust kui sotsiaalhoolekandest – tuge pikema aja
jooksul igapäevaselt. Klientide puhul ei ole määravaks puude raskusaste, vaid
reaalne olukord kodus – kas
inimesel on hooldusvajadus
või mitte. Põhilised koostööpartnerid hoolduskoordinaatorile on kohalik omavalitsus, perearstid, pereõed
ja koduõenduse teenuse
osutajad,“ selgitavad sotsiaalministeeriumi esindajad.
Soovime Katrinile edu
uues ametis ja loodame, et
pilootprojektist on abi Tori
valla elanikele ning tulevikus
ka teistele hooldusvajadusega
Eesti elanikele.

Pildil vasakult: Gerli Aavik (Sotsiaalministeerium), Katrin
Kansumäe (Tori valla hoolduskoordinaator), Ulvi luide
(Sotsiaalministeerium). Foto: Katariina Vaabel

Uued tuuled Sindi Sotsiaaltöökeskuses
KATARiiNA VAAbEl

AvAlike suhete spetsiAlist

1. augustist on Sindi Sotsiaaltöökeskuse
juhatajaks särav Renna Järve,
kes valiti uude ametisse
konkursiga.
Varasemalt
avahoolduses
töötanud
Rennale on kohalikud elanikud koos nende murede
ja rõõmudega hästi teada.
„Ma olen inimene, kes
ei suudagi rutiinset tööd
teha, kogu aeg on vaja
ringi sebida ja midagi välja
mõelda. Juba hetkel on
nii huvitav endalgi, oleme
maja ette valmistanud ja
korda seadnud, kõik võtab
küll aega, kuid vaikselt liigume juba edasi,“ räägib
naine, kuidas ühest etapist
teise minek on läinud.
„Minu esimeseks ülesandeks ja eesmärgiks on
selle maja käivitamine, elu
sisse toomine, et kohalikel oleks koht, kus olla ja
ühiselt tegutseda,“ selgitab
Renna. Sotsiaaltöökeskus
asub Sindis, aadressil Paide
maantee 3, kus varasemalt
oli võimalik käia soodsa
hinnaga söömas. Nüüd
on plaan teha kaunist ja
ajaloolisest raudteejaama
hoonest keskus, kus oleks
eakatel lisaks söömisvõimalusele ka palju erinevaid
tegevusi.
Maja on avatud esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval ja reedel kell
8.30-16.00, kolmapäeviti
8.30-18.30. Iga kuu teisel
neljapäeval kell 8 tuleb
majja juuksur, kelle teenust on kõigil võimalik
soodsama hinnaga osta.
Nagu iga uus asi, võtab
ka siin tegevuste käivitamine aega, kuid häid
mõtteid on palju. „Teisel
korrusel on riideringlus,
mille tahame korda teha,
sorteerida ja siis kolmapäeviti selle inimestele
avada. Meil on tekkinud
palju lasteriideid ja igasugust muud kaupa, abiks
kõigile, kel vaja. Teisel
korrusel on ka kangasteljed, mille peagi avatavas
käsitööringis tolmust puhtaks pühime. All on ruumi
ja võimalusi toimetada
palju, saab kutsuda erinevaid lektoreid rääkima,
õppida kasutama arvutit, teha lauamängude- ja
bingoõhtut ning erinevaid
töötubasid,“ räägib Renna
mõtetest, mis on tekkinud. Lisaks on keskusest
võimalik alati saada infot
ja vastuseid tekkinud küsimustele, sest maja selleks
loodud ongi.

Foto: Katariina Vaabel

Ta toonitab, et maja on
alati kõigile avatud, tuleb
ainult kohale tulla. „Kõik
head mõtted on ka oodatud,“ lisab ta, et kõike on
võimalik
organiseerida.
Maja tegemistest on palju
veel ees, kuid hetkel juba
paljud teenused toimivad,
näiteks saab koha peal
pesta pesu 2€ eest. Tulevikus on võimalik ka kuivatit kasutada, et ei peaks
märga rasket pesu käsitsi
koju vedama. Duši all käimine maksab kõikidele 1€,
toitlustus on 2.50€ portsjon, mis sisaldab kas suppi
või praadi ja magustoitu.
Toit on küll mõeldud neile,
kel seda tõesti vaja läheb
ja kes ei saa enam söögi
tegemisega hakkama, kuid
koha peal toitlustamine ei
ole kellelegi keelatud. Toit
on ette tellimisega ja seda
saab teha helistades või
koha peal käies. Sotsiaaltöökeskus tellib toitu Sindi
lasteaiast, kuhu edastatakse sööjate arv ja soovid
paar päeva varem. Süüa
saab esmaspäevast reedeni
ja maksmine toimub sularahas, menüü on nähtav
keskuse seinal teadetetahvlil koos teiste oluliste sõnumitega.
Hetkel on Renna sõnul
inimestes tunda veidikene
pahameelt ja paanikat,
sest eelnevalt oli toidu
hind odavam. „Nüüd on
kõikjal hinnad muutunud,
peame käima ajaga kaasas
ja tegema nii nagu nõutakse. Suur muudatus on
ka see, et varasemalt võis
igaüks toidu oma kaasa
võetud anumaga koju viia.
Värskelt meid külastanud
Terviseamet aga ei pea
seda eetiliseks ega tervisenõuetele vastavaks,“
sestap annab nüüdsest
Sotsiaaltöökeskus
toitu
kaasa ainult hermeetiliselt pakendatud karpides.
Karbi hind on 25 senti,
mis lisandub toidu hin-

nale. „Kes koha peal sööb,
peab maksma ainult toidu
eest, nii et tulge meile,
siin saab vaadata ka telekat, rääkida juttu ja vahetada uudiseid,“ kutsub ta.
„Ärge jääge poe või maja
ette istuma, tulge parem
Sotsiaaltöökeskusesse, kus
on ruumi, infot ja inimesi, kes teiega tegelevad
ja teist hoolivad.“ Suund
on Renna sõnul tegelikult
sinna, et toidu kojukannet
jääks vähemaks ja ainult
neile, kes tõesti ise kohale
tulla ei saa. 10. augustil
käis inimestele muudatusi
selgitamas ja küsimustele
vastamas ka vallavalitsuse sotsiaalnõunik Kaja
Rebane.
Tulevikuplaanidest võib
Renna õhinal ja südamest rääkima jäädagi, üks
plaan on tal kaasata rohkem ka venekeelt kõnelevaid eakaid Sotsiaaltöökeskuse tegemistesse ja
infovälja. „Olen kokku
puutunud vene rahvusest
eakatega, kes ei ole kursis meie seadusandlusega
ega muu infoga. Samas
on nad ikkagi meie kogukonna liikmed ja edaspidi
soovime ka neile majas
infopäevi teha. Erinevate
rahvuste koos elamine
on Sindi eripära, peame
arvestama kõikidega.“
Hoone on kasutatav
veel teistegi jaoks – teisel
korrusel töötab Tori valla
hoolduskoordinaator ning
Sindi Naisliit. Ka kõik
valla avahooldustöötajad
hakkavad siin koos käima.
„Meil saab siin üheskoos
põnev olema, tulge ainult
kohale. Uus olukord hakkab iga päevaga aina rohkem paika loksuma, andke
meile ja endale aega atra
seada, et uuendustega harjuda ja kohaneda. Teeme
kõik ikka selleks, et teil
parem oleks,“ julgustab
Renna.
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Sindi Gümnaasiumi lõpetajad
Seoses puhkustega ei olnud eelmises vallalehes võimalik
Sindi Gümnaasiumi lõpetajate pilte avaldada. Siin nad on! Palju õnne kõikidele!

9.a klass
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Soovid uueks õppeaastaks
JANA MAlõh
AbivAllAvAnem

Üks ilus ja erakordselt soe
suvi on taas lõppemas, sellest annab märku pea saabuv 1. september. Koolitee
on põnev teekond, kus iga
päev on võimalus avastada

midagi uut ja põnevat.
Soovin kooliaasta alguse puhul igale õpilasele, et
te säilitaksite eneses uudishimu kõige vastu, mis
toimub teie ümber. Just
uudishimust ja huvist maailma vastu algab õppimine.
Haridustöötajatele soovin tarkust ja pikka meelt

noorte uudishimu ja senitundmatu toetamisel.
Lapsevanemad,
tehke
koostööd kooliga, arutlege ja osalege kooli poolt
korraldatavatest ettevõtmistest, sest kooli ja kodu
koostöö on kõige parem
tugi õpilasele.
Head kooliaastat kõigile!

Asjaajamisest Tori vallas
KATARiiNA VAAbEl

AvAlike suhete spetsiAlist

Vasakult 1. rida (ülevalt): Marko Šimanis, Ats Tobias Pikk, Madis Saks, Roland Sõmer, Kristjan
Aus, Merko Sõber. Vasakult 2. rida: klassijuhataja Signe Lensment, Alina Trifonova, Gettlin
Kell, Kelly Peterson. Vasakult 3. rida: Jaanika Kangur, Larissa Sjomkina, Ege-Rea Jantson,
Karolin Kapak, Anette Pattik, Annabel Leotoots, Gärolin Kikas

12.a klass

Vasakult 1. rida: Alex Andry Hansen, Mihkel Saks, Janar Liiv, Andro Seppi, Juri Nedelin.
Vasakult 2. rida: Mirette Juurikas, Merili Pilliroog. Vasakult 3. rida: Betti Buht, Grete Nuut,
klassijuhataja Tatjana Grigorjeva-Keerup, Eliise Kull, Liset Akkaja, Georgina Ristoja, Jaanika
Raudvee, Carmen Kivistik

Vallavalitsus on üks oluline koht kohaliku omavalitsuse territooriumil ja
muidugi ka oma inimeste
jaoks. Peale haldusreformi, mitme erineva asustusüksuse
ühinemisel,
asub nüüd Tori vallavalitsus Sindis, Pärnu mnt 12,
kuid teenuskeskused asuvad endiselt ka Ares, Saugas ja Toris.
Kuigi juba üle poole aasta kehtinud töökorraldusega on kursis paljud vallaelanikud, on kordamine
siiski tarkuse ema, selgitame igaks juhuks uuesti üle,
et elanikud teaksid, kus
piirkonnas, milliseid asju
ajamas saab käia.
Tori
vallavalitsuses
(Pärnu mnt 12, Sindi linn)
asuvad vallavanem Lauri
Luur, kantselei, finantsosakond, haridus- ja kultuuriosakond, sotsiaalnõunik, lastekaitsespetsialist

KATARiiNA VAAbEl

AvAlike suhete spetsiAlist

Juunikuu Tori Valla Teatajas ilmus kokkuvõte valla
sümboolika
ideeotsingu
tulemustest, nüüd on käes
juba augusti teine pool ja
Tori vallal pole endiselt oma
vappi ega lippu. Vallavalitsus, kohalikud elanikud ja
külastajadki on uue sümboolika ootuses. Teeviidad,
mis uuele Tori vallale ja teenuskeskustesse suunavad,
on samuti veel selle tõttu
vahetamata. Põhjus ei ole
tühine – oma sümboolika
leidmine on võtnud aega,
sest tegemist on suure otsusega ning seotud asjaajamine on olnud mahukas.
Vallavalitsuses
alustas
märtsis tööd komisjon, kes
korraldas sümboolika leidmiseks avaliku ideeotsingu
aprillis, millest liikmed valisid välja neli tööd. Need saadeti kohaliku omavalitsuse

üksuste lippude ja vappide mis ei ole paljudele vastukavandite heraldikanõuete- võetav. Eesmärgiga mitte
le vastavuse hindamise eks- tekitada vapist kogukondapertkomisjonile, kuid ükski de lõhestajat on vallavalitsus
neist täielikku heakskiitu ei võtnud seisukoha, et pagapälvinud. Kõige enam vas- naga enam edasi ei minda.
tas riikliku komisjoni sõnul
Tänase seisuga on sõelaheraldikanõuetele kavand le jäänud kaks kavandit –
“Oda”, teiseks jäi muuda- „Oda“ ja „Raudne liit“, mis
tusettepanekutega “Raudne peale vastavaid korrektuure,
liit“ .
tulevad
rahvahääletusele
Sümboolikakomisjonis ja septembri alguses. Häälekogukonnas palju arvamusi tada saavad Tori valla elatekitanud kavand “Vana- nikud elektroonselt ja teepagan” ei vastanud riikli- nuskeskustes paberil. Vastav
ku ekspertkomisjoni hin- korralduslik info hääletuse
nangul nõuetele. Tori valla kohta tuleb meie kanalitest:
sümboolikakomisjon esitas kodulehelt,
Facebookist
koos “Vanapagana” kavandi ning teenuskeskustest.
autoriga vaidlustuse, mille
Ootame kõigi aktiivset
tulem oli siiski negatiivne. osavõttu!
Lisaks on vahepealsel ajal osad
ühiskonnagrupid
väljendanud selgelt, et kuigi „Vanapagan“ on väga
meeldejääv, on tegemist siiski väga
jõulise sümboliga,
„Oda“
„Raudne liit”

valt talle teada, helistades
üldtelefonile.
Sauga teenuskeskuses
(Selja tee 1a, Sauga alevik)
asub arengu- ja planeeringu osakond. Koha peal on
ka keskkonnanõunik, lastekaitsenõunik ja -spetsialist ning sotsiaaltöö spetsialist. Sündi ja surma saab
registreerida teisipäeviti ja
neljapäeviti.
Elukohta saab registreerida ning sellega seotud
dokumente väljastatakse
vallavalitsuses Sindis ja ka
kõikides teenuskeskustes.
Vallavalitsuse üldtelefoninumber on 445 1881
ja emailiaadress on tori@
torivald.ee. Kui soovite lisainfot erinevate teenuste
ja võimaluste kohta, võite julgelt helistada ja teid
suunatakse õige spetsialisti juurde. Vallavalitsuse ja
teenuskeskuste tööaeg on
esmaspäevast neljapäevani
kell 8-17, reedeti 8-14, välja arvatud Ares. Kogu info
olemas ka meie kodulehel
www.torivald.ee

Rahvas vastutab oma liikumise saatuse eest
ENN KUSlAp

tori vAllAvolikogu
esimees

Arengud valla sümboolika otsingutes

ja sotsiaaltöö spetsialist.
Sündi ja surma saab registreerida igal tööpäeval.
Are
teenuskeskuses
(Pärivere tee 17, Are alevik)
on kodanike vastuvõtt esmaspäeval ja kolmapäeval
kell 9-12, 12.30-16 ning
reedeti 9-13, muul ajal vastavalt kokkuleppele. Koha
peal töötab ka sotsiaaltöö
spetsialist, sündi ja surma
saab registreerida reedeti,
kuid eelneval kokkuleppel
sotsiaaltöö spetsialistiga
on võimalik seda teha ka
teistel päevadel. Varesem
kokkulepe on võimalik
teha, helistades valla üldtelefonile.
Tori
teenuskeskuses
(Selja mnt 2, Tori alevik)
asub vallavalitsuse majandusosakond. Koha peal
on ka sotsiaaltööspetsialist
ning esmaspäeviti ja kolmapäeviti rahvastikuspetsialist. Sündi ja surma on
võimalik igal tööpäeval
registreerida ka sotsiaaltööspetsialisti juures, kui
elanik annab sellest eelne-

Suve lõpus on paslik rääkida sügise plaanidest, mille
kohaselt ei ole vallavalitsus ja vallavolikogu jätnud
hooletusse küsimust, mis
saab seitsmest asulast –
Sauga alevik, Tammiste
küla, Eametsa küla, Kilksama küla, Nurme küla,
Kiisa küla ja Vainu küla
– kas nad jäävad Tori alla
või liiguvad Pärnu linna
koosseisu?
Aus vastus on, et tegelikult otsustavad selle nende
külade elanikud ise ja peavad seda ka õigel hetkel ütlema, sest tuginedes kevadel läbi viidud analüüsile,
on tegemist emotsionaalse
küsimusega. Õige hetk saabub varsti, sest ettevalmistused rahvaküsitluseks juba
käivad. Rahvaküsitluse eelnõu on käinud läbi volikogust ja saanud parandusettepanekud.
Hetkel oleme käivitanud
juba ka läbirääkimised Pärnu linnaga. Vallavalitsuse
komisjon saab kokku Pärnu linna esindusega, kus

arutatakse sisulisi küsimusi
– mis tingimustel toimub
külade liikumine, kuidas
see välja näeb, mis aja jooksul toimub ja mida see endaga kaasa toob. Minnakse
juba ka detailidesse, näiteks
varade suhtes, lasteaiakohtade või toetuste osas, Tori
valla arengukavas piirkonda planeeritud investeeringute edasine tulevik ja muu
sellega seonduv.
Samal ajal toimetavad
tublid valla ametnikud
ka Tori valla arengukava
koostamisega – ehk milline saab olema valla tulevik
ning mida on vaja veel luua
ja arendada. Tegemist on
jällegi väga olulise asjaga,
milles peavad kõik valla
elanikud kaasa rääkima.
Selleks tulevad avalikud
arutelud ja kava tutvustused erinevates teenuskeskustes, kuhu on kõik inimesed oodatud arvamust
avaldama.
Kui arengukava on tutvustatud ja Pärnu linnaga
ühinemisläbirääkimised
peetud, tuleb rahvaküsitlus
nende seitsme küla sissekirjutatud elanike hulgas,
kelle liikumise küsimust
on arutatud. Siis on käes

see hetk, kui vallavalitsus
ja linn on omalt poolt teinud kõik ettevalmistused
ja jääbki üle vaid kuulda
seda, mis rahvas tahab
teha. Siis on kogu liikumise vastutus ja teod juba teie
teha, Sauga elanikud.
Vallavalitsusele on teada, et elanike seas on selles
küsimuses nii pooldajaid
kui ka vastaseid. Ühes normaalselt funktsioneerivas
omavalitsuses see niimoodi
peabki olema, sest mõlemal lahendusel on omad
plussid ja miinused. Vastavalt küsitluse tulemustele
pannakse paika plaan edasi
toimimiseks. Kuid siinkohal tahame teile südamele
panna, tulge siis ka päriselt
hääletama. Ei ole võimalik
teha nii mastaapseid otsuseid või muudatusi kui
rahvahääletusest osavõtt
on kasin. Otsust teha aitab
ka mõjude analüüs, mis on
leitav Tori valla kodulehelt.
Tulge andke oma hääl ja
kutsuge üles ka oma naabreid ja kogukonda hääletama. Andke sellele emotsionaalsele küsimusele vastus
enda südame järgi, sest vastavalt tulemustele ka edasise suuna seame.
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Sindi linna soojamajandusest
lAURi lUUR
vAllAvAnem

Eesti asub geograafiliselt sellisel
laiuskraadil, kus on selgelt neli
erinevat aastaaega. Ehk siis meil
võivad olla väga palavad suved
nagu tänavune, kuid samuti
võivad olla väga külmad talved, mis omakorda tähendab,
et meie elamute küttesüsteemid ja soojaga varustatus peab
olema põhjalikult läbimõeldud,
stabiilne ja väga heal tasemel.
Seejuures peab toasooja hind
olema õiglane, kuid võimalikult
taskukohane. Eelneva tõttu tellis Sindi linnavalitsus 2016. aastal Sindi linna soojusmajanduse
arengukava aastateks 20152025. Kava on kõigile huvilistele kättesaadav Tori valla veebilehel www.torivald.ee.
Kava järgi on Sindi linna
kaugküttevõrgu
peamisteks
probleemideks amortiseerunud
turbakatlamaja ja suur osa soojustorustikust. Lisaks on süsteemis ka veel gaasikatlamaja,
mida gaasi kalli hinna tõttu
kasutatakse ainult suuremate
külmade puhul tippude katmiseks, kuid selle seisukord on hea.
Kaks turbakatelt on aastatest
1977 ja 1994 ning need vajavad
jätkusuutlikkuse
tagamiseks
investeeringuid.
Torustikest
ligikaudu pooled on kaasaegsed
eelisoleeritud torud, kuid ülejäänud osas ootavad välja vahetamist. Kogu tarviliku investeeringu hinnanguline maksumus
on ligikaudu 1,4 mln eurot.
Ehitustööde maksumust ja katlamaja seisukorda arvestades
on tegemist väga tõsise küsimusega, mis puudutab paljusid
inimesi. Seetõttu oleme võtnud
vallavalitsuses ja volikogus seisukoha, et pikemalt viivitamata
tuleb kavas välja toodud küsimused lahendada.
Kuid millised on siis võima-

likud lahendused? Sisuliselt on
siin kaks varianti – kas teha
ise või leida keegi, kes seda
teeb. Kuna talveperioodil avatakse järjekordne Keskkonna
Investeeringute Keskuse (KIK)
taotlusvoor, kust on võimalik
renoveerimiseks pooles ulatuses
toetust saada, siis oleme võtnud eesmärgiks seda võimalust
kasutada. Küsisime OÜ Sindi
Majavalitsuse nimel seda toetust juba ka kevadel, aga kuna
valla ettevõtte finantsnäitajad
on halvad, siis lükati meie taotlus sisuliselt tagasi ja soovitati
teha uus küsimine kas valla
nimel või mõne teise kogenuma
ja jätkusuutlikuma ettevõtte
poolt. Kuid siinkohal tuleb
hoolega plussid ja miinused läbi
kaaluda, sest isegi kui pooles
ulatuses ehitustöödeks toetust
saada, tuleks teine pool (ca 700
tuhat eurot) siiski endal leida.
Kui aga vaadata Sindi linnas
ringi. siis lisaks soojamajandusele ootavad renoveerimist veel
gümnaasiumihoone, võimla,
laululava, välisvalgustus, mitmed tänavad jpm. Kuna sellist
rahalist võimekust vallal pole,
et kõik korraga korda teha, siis
paratamatult tuleb teha mingid
valikud.
Kuna soojamajandus on
ikkagi valdkond, mis peab ots
otsaga kokku tulema ning üle
Eesti on valdavalt mindud seda
teed, et soojatootmisega tegelevad eraettevõtted, siis otsustasime sama teha ka Sindi soojamajandusega. Samasisulise
soovituse annab ka Sindi linna
soojusmajanduse arengukava.
Selleks korraldasime linna soojatrassidele ja katlamajadele avaliku enampakkumise tähtajaga
15. august, kuhu laekus kaks
pakkumist. Parim pakkumine
oli väärtusega 306 tuhat eurot,
mille esitas SW Energia OÜ.
Pakkumise esitamisega kinnitas
ettevõte, et viib hiljemalt aastal

2025 ellu kõik vajalikud investeeringud renoveerides trassid
ja katlamajad ning lisaks ei tohi
ta seejuures järgmise nelja aasta
jooksul ka hinda väga kergitada. Veel motiveerib soojusenergia hinnapiirang teda erinevaid KIKi toetusi kasutama,
et viia ellu kõik vajalikud investeeringud.
Kuigi esialgu uus operaator
väga hinda kergitada ei saa, siis
paratamatult investeeringuid
tehes võib sooja hind aja jooksul
veidi kasvada, mis omakorda
mõjutab inimeste toimetulekut.
Selle tasakaalustamiseks tuleb
hakata tähelepanu pöörama
majade soojapidavusele. Vallavalitsus on teadlik juba mitmete
kortermajade
renoveerimise
plaanidest, kuid sellest hoolimata tahame sellele tegevusele
hoogu juurde anda. Oleme selleks ette valmistamas vallapoolset toetusmeedet korteriühistutele, mille peamine suund on
kaasa aidata asulate välisilme
paranemisele ja soojaenergia
kokkuhoiule. Toetamisega soovime algust teha alates 2019.
aastast. Täpsemad tingimused
ja taotlemise kord selgub määruse kinnitamisel.
Kokkuvõtteks tahan rõhutada, et elu on täis valikuid ja
seejuures pole vahet, kas tegemist on perekonna, ettevõtte
või omavalitsusega. Me peame
paratamatult valima optimaalseima lahenduse enda küsimustele ning antud juhul oli selleks
soojamajanduse müük, millest
saadud 306 tuhat eurot saab
suunata juba järgmiste Sindi
linna objektide korrastamiseks.
Alternatiiv oleks olnud ca 700
tuhande täiendava euro kulutamine valla eelarvest, et soojamajandus korda saada. Kuid
see oleks paratamatult tulnud
teede, hariduse, kultuuri või
sotsiaaltöö arvelt kokku hoida.
Helgema tuleviku nimel!

Malevasuvi 2018
ERiKA NõMM

noorsootöö nõunik

Selleks aastaks on malevarühmade toimetamised lõppenud.
Kokku osales Tori valla malevarühmades 97 tublit malevlast
ja tehtud sai päris palju. Peamiselt tegid malevlased heakorra
ja haljastustöid, korjati prügi ja
hooldati mänguväljakuid, lisaks
said uue kauni värvikihi bussiootepaviljonid Toris ja Sindis.
Üks rühm töötas Tori Hobusekasvanduses, kus malevlased
teostasid heakorratöid ja koos
arhivaaridega süstematiseerisid

vanu dokumente ja esemeid,
tegid heakorratöid ning aitasid
korraldada Põrgu Karika üritust.
Rühmad korraldasid omal
valikul vabaaja tegevusi, käidi piknikutel, seikluspargis ja
ühistel kohtumisõhtutel. Are
rühm osales Pärnumaa Õpilasmalevate kokkutulekul Valgerannas.
Sel aastal toimetasid malevarühmad suuresti sarnaselt nagu
varasemal ajal endistes valdades, piirkondades. Üldiselt kõik
toimis, kuid edaspidi saab kindlasti ühtsemalt ning paremini.
Püüame kogemusest õppida ja
vastavalt tegutseda järgmisel

malevasuvel.
Õpilasmalev õnnestub tänu
koostööle. Suured tänusõnad
kõigile, kes te olite nõu ja jõuga abiks õpilasmaleva tegevuste
korraldamisel: Mart Nõmm,
Lisette Kandima, Kauri Mitt,
Katrin Hansumäe, Piret Dreimann, Agris Juhkov, Pille
Kuusik, Kärt Pähkel, Kaialiis
Roostalu, Helen Paluoja, Helena Randlaht, Liis Unt, Hannele Uutsalu ja MTÜ Pärnumaa
Õpilasmalev ning kõigile teistele abilistele ja asjaosalistele.
Arukat rahakulutamist malevlastele ning vahvat uut õppeaastat kõigile!

Uus piljardilaud Suigu Seltsimajas
ViiU TAMlA

seltsimAjA juhAtAjA

Selle aasta kavadel sai kirjutatud
Suigu piirkonna külade kultuuriseltsi poolt Kohaliku Omaalgatuse Programmi kevadvooru

projekt „Piljardilaud Suigu
Seltsimajja.“ Meie suureks rõõmuks sai projekt rahastuse ning
piljardilaud on juba olemas.
Omaosalusega aitas meie seltsi
Tori Vallavalitsus.
Ajalehe ilmumise ajaks on
loota, et oleme piljardilaua

Suigu Seltsimajas kokku pannud ja meie inimeste käsutusse
andnud. Kes mängida soovib,
palun kokku leppida noortetoa
juhi Kärdi või raamatukogu
juhataja Viiuga.
Kohtumiseni!

VAllAVAliTSUSES OTSUSTATi
18. juulil
1. Lugeda korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks kinnistud vastavalt
isikute taotlustele.
2. Anda ehitusluba:
2.1 Sindi linnas Lõokese tn 21 üksikelamu püstitamiseks;
2.2 Tammiste külas Orava teel
sideühenduse rajamiseks;
2.3 Tammiste külas Vesiranna tee
7 üksikelamu püstitamiseks;
2.4 Eametsa külas Pajulille tee 7
üksikelamu püstitamiseks;
2.5 Eametsa külas Helmiku tee 5
üksikelamu püstitamiseks.
3. Anda kasutusluba:
3.1 Sindi linnas Tihase tn 4 üksikelamu kasutusele võtmiseks;
3.2 Eametsa külas Alpikanni tee
3 üksikelamu kasutusele võtmiseks.
4. Eraldada MTÜ Viira Arendusseltsile projektide „Teadmised, mis
toidavad tervist“ ja „Külamaja tubane mängupark“ teostamiseks omafinantseeringu toetust 200 eurot.
5. Kehtestada rokkfestivali „Sindi
Rock“ piletihinnad.
6. Lõpetada eluruumi üürileping
isikuga, kes asub teenusele üldhooldekodusse.
7. Rahastada lapse lapsehoiuteenusel olemist kuni 31.12.2018.
8. Volitada vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialiste täitma vallavalitsuse
eestkostel olevate isikute eestkostjate
ülesandeid.
25. juulil
1. Muuta Tori Vallavalitsuse
11.07.2018 korraldust nr 574 „Vallavara kasutusse andmine avaliku kirjaliku enampakkumise teel“.
2. Pikendada kahe mitteeluruumi
rendilepingut kuni 31.12.2018.
3. Pikendada eluruumi üürilepingud kahe isikuga kuni 31.12.2018.
4. Väljastada projekteerimistingimused Tammiste külas Vesikaare
tee 13 kinnistule kaksikelamu püstitamiseks.
5. Anda nõusolek Tori vallas asuvate ja Tori vallale kuuluvate kinnistute koormamiseks tasuta ja tähtajatu kasutusõigusega Eesti Lairiba
Arenduse Sihtasutuse kasuks sidekaabli ehitamiseks, remontimiseks,
korrashoiuks, hooldamiseks, asendamiseks, kasutamiseks, kasutusse
andmiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks.
6. Anda ehitusluba ELASA mikrotorustiku koos sidekaevudega rajamiseks Tori vallas asuvatele kinnistutele.
7. Tunnistada väikehanke „Sindi
Lastepargi mänguväljak“ edukaks
pakkujaks MoTeh OÜ pakkumus
maksumusega 8823,74 eurot (lisandub käibemaks).
8. Rahastada lapse lapsehoiuteenusel olemist kuni 31.12.2018.
9. Jätta kahele isikule elamispinnad eraldamata, kuna teenuse osutamine ei ole põhjendatud.
1. augustil
1. Tunnistada väikehanke „Tori
lasteaia põrandatööd“ edukaks
pakkujaks Pärnu REV Ehitus OÜ
pakkumusega 8535 eurot (lisandub
käibemaks).

2. Anda ehitusluba:
2.1 Tammiste külas Looduse tee
6 kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
2.2 Sindi linnas Lõokese tn 23
kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
2.3 Eametsa külas Allika tee 4
kinnistule puurkaevu rajamiseks;
3. Anda kasutusluba:
3.1 Sauga alevikus Selja tee 11
kinnistule remondihalli kasutusele
võtmiseks;
3.2 Niidu külas Areküla tee 3 kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks.
4. Vabastada Sindi linnas asuv
kinnistu segaolmejäätmete veost
kuni 31.03.2022, kuna kinnistul
pole alalist elukohta ja olmejäätmeid
ei teki.
5. Anda nõusolek Tori vallale
kuuluvate kinnistute koormamiseks
isikliku kasutusõigusega Elering AS
kasuks Nurme, Kilksama ja Räägu
külas 330/110 kV pingega elektriõhuliinide ehitamiseks, omamiseks,
remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, asendamiseks, kasutamiseks, kasutusse andmiseks ja muul
viisil ekspluateerimiseks.
6. Avalikustada Karl Jüri Rummi
nimelise
Sindi
Muusikakooli
arengukava projekt aastateks 20182022 muusikakoolis ning Tori valla
kodulehel perioodil 06.08.201821.08.2018.
7. Kehtestada Sindi Seltsimaja
mööblile rendihinnad.
8. Kehtestada Sindi Sotsiaaltöökeskuse poolt osutatavate tasuliste
teenuste hinnad.
9. Pikendada eluruumi üürilepingud 19 isikuga kuni 31.12.2018.
10. Rahastada lapse lapsehoiuteenusel olemist kuni 31.12.2018.
11. Lõpetada ametist lahkunud
ametniku volitused eestkostetavate
esindamiseks.
8. augustil
1. Tunnistada väikehanke „Omanikujärelevalve teostamine“ riigihanke „Tori valla teede pindamine“
ehitustöödel edukaks pakkujaks OÜ
Tarindiprof pakkumusega 850 eurot
ühes kuus (lisandub käibemaks).
2. Väljastada projekteerimistingimused Tori vallas Eametsa külas
Nurmeaia tee 40 kinnistule suvila
püstitamiseks.
3. Anda ehitusluba:
3.1 Tori alevikus Pärnu mnt 10
kinnistule märatalli, täkutalli, sepikoja ja tall-tõllakuuri ümberehitamiseks;
3.2 Are alevikus Tori tee 6a kinnistule kõrvalhoone püstitamiseks.
4. Anda kasutusluba:
4.1 Sindi linnas Tihase tn 37 kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks;
4.2 Jõesuu külas Orava tee 6 kinnistule külakeskuse kasutusele võtmiseks.
5. Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliituks kinnistud vastavalt
omanike taotlustele.
6. Jätta Kristi Hermi 09.07.2018
esitatud vaie rahuldamata.

Statistika
1.07.2018 – 31.07.2018 sündis
7 last, suri 7 inimest, saabus 61
inimest, lahkus 40 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 27 ini-

mest.
01.08.2018 seisuga on elanikke
vallas 11 715 (mehi 5806, naisi
5909).
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Juulist saavad sügava puudega
täisealiste inimeste hooldajad
lisapuhkepäevi
SOTSiAAlKiNDlUSTUSAMET
Alates 1. juulist on tööl käivatel
sügava puudega täisealise inimese
hooldajatel võimalik kasutada oma
tööandja juurest kalendriaastas kuni
viis tööpäeva lisapuhkust.
Lisapuhkepäevi saab oma tööandjalt küsida töötaja, kes hooldab
oma sügava puudega lähedast. Sügava puudega inimese lähedane on
tema õde, vend, poolõde, poolvend,
ema, isa, vanem või vanavanem, abikaasa või registreeritud elukaaslane
kooseluseaduse tähenduses. Samuti
saavad puhkepäevi kasutada sügava
puudega täisealise inimese eestkostjad või kohaliku omavalitsuse määratud ametlikud hooldajad.
Hoolduspuhkust on võimalik võtta kõik viis tööpäeva korraga või ka
päevade kaupa ja seda saab kasutada
kalendriaasta jooksul.
Hoolduspuhkuse kasutamiseks

peab töötaja selles tööandjaga kokku
leppima ja selle kohta avalduse esitama. Vajadusel on tööandjal õigus
küsida hoolduspuhkuse õigust tõendavaid lisadokumente, milleks võib
olla näiteks:

- kehtiv sügava puude raskusastme tuvastamise otsus hooldatava
kohta;
- väljavõte nt rahvastikuregistrist,
mis tõendab, et puhkust kasutada
sooviv töötaja on hooldatava lähedane, eestkostja või hooldaja.

Puhkusetasu arvestatakse lisapuhkepäevade eest alampalga määras,
mis 2018. aastal on 23,62 eurot päevas. Puhkusetasu maksab töötajale
välja tööandja, kes saab selle hiljemalt 3 kuu jooksul pärast puhkuse
kasutamist sotsiaalkindlustusametilt tagasi taotleda.
Rohkem infot tasustatud hoolduspuhkuse ja tööandjatele puhkustasu
hüvitamise korra kohta leiab sotsiaalkindlustusameti
kodulehelt
www.sotsiaalkindlustusamet.ee

põnev päev Tori valla avatud taludes
KATARiiNA VAAbEl

AvAlike suhete spetsiAlist

22. juulil toimus neljandat korda
üle-eestline avatud talude päev. Tori
vallast osales üritusel viis talu – Tori
Hobusekasvandus, Suurekivi talu
Võlli külast, Karukäpa talu Kilksama külast, Siidritalu Jõesuult ja
Mesila talu Muti külast. Loe, kuidas
talude esindajad päeva kokku võtsid!
Tuuli Rätsep, Tori Hobusekasvandusest:
“Tori Hobusekasvandus tegeles avatud talude päeval kasvanduse tutvustamisega ning samuti toimusid rakendisõidud ja ratsaringid. Vaatamata
sellele, et ilm oli palav, sujus päev ladusalt ja külalisi oli üle 500. Ma arvan, et inimestele meeldis.“
Aneli Toht, Suurekivi talust:
“Meil läks väga hästi, oli üle 500
registreeritud külastaja ja kõik läks
ludinal. Rahvas tuli peamiselt sööma
ja loomi vaatama. Meil erilist programmi ei olnudki, vaid näitasime
loomi – meil on kitsed, kanad, kalkunid, küülikud, samuti pakkusid lastele väga huvi jänesepojad. Näitasime
lastele ka kasvuhoones, millisest kollasest õiest kasvab tulevikus kurk. Ise
veetsin terve päeva suppi ja pannkooke
tehes, lapsed aga nautisid lisaks ringi
uudistamisele ka heinapallide otsas
ronimist. Hästi suur atraktsioon oli
traktori järelkäru, kus sees tegime lõbusõitu. Teine suur tõmbenumber oli
kuuselimonaad, mida läks koos jäätisega meeletus koguses. Ise olime uhked
vanade tööriistade näituse üle ning
muljeid kuulates oli meie väiksus meie
trump. Kõik oli kättesaadav, kodune
ja armas, inimesed jäid rahule.“
Reet Karukäpp, Karukäpa talust:
“Avatud talude päev Karukäpa talus
läks hästi korda ning meil käis minu
lapselapse sõnade järgi 127 külastajat.
Külalised tutvusid mustsõstrapõldudega ja korjasid endale marju ka kaasa.
Tunti huvi korjamisviiside ja -tehnika

vastu, tutvuti mahla valmistamisega.
Kaasa osteti mahla, siirupit ning värskeid marju.”
Karmo Haas, Tori Siidritalust:
“Tori Siidritalu võttis sel aastal avatud talude päevast osa juba kolmandat
korda, kuid sel aastal toimus üritus
esimest korda täiesti uues kohas - meie
uues tootmishoones ja verivärskelt valminud külastusruumides. Huvilisi oli
jätkuvalt palju, hinnanguliselt külastas talu pea 1000 inimest. Pakkusime
võimalust jalutada ettevõtte õunaaias
ja viinamarjaistandikus. Kes jalutada
ei soovinud, sai osa võtta õunaaia safarist, kus veerandtunnise sõiduelamuse kestel sai hea ülevaate nii õuna- kui
viinamarjaistandikust. Lisaks avasime
uksed igal täistunnil tootmisruumidega tutvumiseks. Uutes külastusruumides oli avatud degustatsiooninurk, kus
perenaine Veranika tutvustas talu toodangut. Samuti oli avatud väike välikohvik ja pood, kust sai kaasa osta nii
talus valminud siidreid kui ka Tamme Ürditaluga koostöös valminud
siidriželeed. Oli meeleolukas ja töine
päev talu pererahvale. Täname väga
kõiki külastajaid ja abilisi ja loodame
järgmisel aastal oma programmiga
veelgi paremat kvaliteeti ja meeleolu
pakkuda.”
Ülle Talimaa, Mesila talust:
„Meie programm algas talu tutvustamisega, mesilased olid paremaks
vaatamiseks pandud vaatlustarudesse.
Väljas olid Raivo Järvi joonistatud
mesilaste pildid, mis kirjeldasid, kellest mesilaspere koosneb ning kuidas
mesilane areneb ja mis tööd teeb.
Selgitasime piltide abil protsessi nii
täiskasvanutele kui lastele. Maitsmiseks oli välja pandud ka erinevaid
meetooteid. Mesila talu külastas pühapäeval 315 inimest ning tagasiside
oli eranditult positiivne. Viimane külastaja lahkus meie juurest pool seitse
õhtul. Kõik, kes tulid, said sisse ning
kõik võtsime vastu. Mina jäin igatahes
külastajatega väga rahule, ma ei tea,
kuidas nemad minuga jäid.“

Külateatrite festival
ARGO JUSKE

tori rAhvAmAjA juhAtAjA

10.-12. augustil toimus Kärlal,
Saaremaal XVIII Külateatrite
Festival, kus oli võimalik vaadata 34 harrastusteatri esituses
35 etendust. Teatritegijaid kogunes Saaremaale kõikjalt Eestist – kokku üle 300 harrastaja.
Pärnumaalt osales kolm teatritruppi: Teater TRET lavastusega „Kosilane Rakverest“, „On
1 teater“ lavastusega „See, kes
avab ukse“ ja Pärnu-Jaagupi
aleviteater Rändtirtsud lavastusega “Minu ema on päkapikk”.
Kuna etendusi oli palju ja
mitmed etenduste mänguajad
kattusid, siis töötas korraga
kolm žürii duot: Leila Säälik ja
Tõnis Kipper; Külli Reinumägi ja Rait Avestik; Tiina Tegelmann ja Ingmar Jõela.
Meie truppe jälgisid Leila

Teater TRET. Foto: Argo Juske

Säälik ja Tõnis Kipper, kes jagasid meile järgmisi tunnustusi:
Näitlejapreemiad pälvisid Piret
Dreimann ja Jane Lumiõe lavastuses “See, kes avab ukse“.
Žürii eripreemiaga tunnustati
Argo Jusket lavakujunduse eest
lavastustes „Kosilane Rakverest“ ja “See, kes avab ukse”.

2019. aastal toimub külateatrite festival juba Põlvamaal.
Teatrietendustega
„Kosilane
Rakverest“ ja „See, kes avab
ukse“ on võimalik kindlasti veel
uuel hooajal kõigil võimalik
vaatama tulla. Jälgi reklaami!
Üldkokkuvõte nähtav: http://
www.harrastusteatrid.org/

Tori vald sai kultuursete ideede elluviimiseks
lEADER- projektitoetust
KATARiiNA VAAbEl

AvAlike suhete spetsiAlist

Tori vald esitas LEADER-projektitoetuse kevadisse vooru
kaks taotlust: MTÜ Rohelise
Jõemaa Koostöökogu strateegia meetmesse 3.1 Piirkonna
eripära, tunnusüritused festivalile „Sindi Rock“, summas
14 999,22€ ja strateegia meetmesse 3.2 Piirkonna eripära,
piirkonna eripärale tuginevad
investeeringud mälestusmärgi
loomiseks Sindi gümnaasiumi
ette Julius Friedrich Seljamaale, summas 13 800€. Mõlemad
taotlused said positiivse otsuse.
Sindi linna legendaarne tunnusüritus, sel aastal 49. korda
toimunud, „Sindi Rock“ on
kuuldavaks ja nähtavaks tehtud
kohalikule kogukonnale ja kaugemalt tulijatele. Sündmusest
on saanud suurema kõlapinnaga rahvusvaheline rockifestival,
mis pakub sellelaadse muusika
austajatele ja muusikutele oodatud ning tunnustatud elamust.
Toetus aitab festivali kvaliteeti
tõsta ja parandada varasemalt
välja tulnud kitsaskohti.
Eesti Vabariigi 100. sünni-

päevaks soovib Tori vallavalitsus püstitada Julius Friedrich Seljamaa sünnilinna Sinti
mälestusmärgi, mis ei ole vaid
auavaldus ühele isikule, vaid
laieneb lugupidamisena kogu
Eesti riigile. Kuna tegemist
on ühe inimesega Tartu rahu
läbirääkimistelt (sama lepingu
ratifitseerimiskomisjoni esimehega), siis on mälestusmärgil
hoopis laiem tähendus, mis
tuletab möödujale pidevalt
meelde Tartu rahu tähtsust.
Diplomaadi kalmule Tallinnas
on püstitatud tagasihoidlik,
kuid väärikalt mõjuv mälestusmärk, aga Sindis eluteed alustanud ja Eesti Vabariigi loomisel
ja kujunemisel kaasa aidanud
mees väärib vallavalitsuse arvates suuremat meelespidamist.
Mälestusmärk
püstitatakse Sindi Gümnaasiumi esisele
platsile, kuhu rajatakse ka projektist eraldi lipuväljak ning
korrastatakse puistu. Sindi on
rikkaliku ajalooga paik ning
mõlemad toetused ja projektid

aitavad paremini eksponeerida
ajaloo- ja kultuuriväärtusi piirkonna elanikele ja külastajatele,
tugevdades piirkondlikku identiteeti ja aidates kaasa kogukonna jätkusuutlikkusele.
Lisaks on Tori vallavolikogu otsustanud toetada kahte
kogukonna projekti: Tori kooli
välijõusaali rajamist – vallavolikogu on andnud Tori
Põhikooli pargis maa tasuta
kasutusse Tori Kooli SA-le ja
garanteerinud rahalisi kohustusi kuni 1500 eurot (volikogu
otsused 36 ja 37). Taotlus on
esitatud PRIA-le läbi Rohelise Jõemaa Koostöökogu ning
rahastamise positiivne otsus
on juba olemas. Tammistesse
mänguväljaku rajamist - vallavolikogu on andnud valla
maa tasuta kasutusse ja garanteerinud rahalisi kohustusi
kuni 10 000 eurot (vallavolikogu otsused 34 ja 35). Taotlus
on esitatud PRIA-le läbi Pärnu
Lahe Partnerluskogu, rahastusotsus veel puudub.

Maailmakoristuspäev Tori vallas
KATARiiNA VAAbEl

AvAlike suhete spetsiAlist

15. septembril saab teoks ajaloo suurim kodanikualgatus
– Maailmakoristus ehk World
Clean Up Day. Miljonid inimesed 150 riigist tulevad ühel
ja samal päeval välja selleks, et
astuda ühiselt samm puhtama
elukeskkonna suunas ja juhtida
tähelepanu globaalsele prügiprobleemile. Tegu on maailma
ajaloo suurima kodanikualgatusega, mis on alguse saanud
Eestist ja mida juhitakse 15.

septembril siitsamast Eestist.
See tähendab, et meil kõigil on
võimalus teha ühe päevaga meie
kodumaa suuremaks kui kunagi varem.
Tori vallavalitsus toetab seda
üritust, sest ettevõtmine on väga
tänuväärne, nagu ka iga-aastased “Teeme ära!” talgupäevad.
Maailmakoristuspäev pöörab
tähelepanu prügiprobleemile ja
selle tulemusel on meil kõigil
puhtam elukeskkond.
Teeme hea meelega koostööd
üritusel osalejatega ning omalt
poolt saame abistada metsast
või mujalt loodusest kokku

korjatud prügi transportimisel
käitluspaikadesse. Kõigil, kes
soovivad selle päeva raames
meiega koostööd teha, palume
ühendust võtta meie registripidajaga Janne Soosaluga – janne.
soosalu@torivald.ee või helistades 442 0722.
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liinide nr. 40 ja 57 ühendamine
MATi RAMMUlüüS
mtÜ pärnumAA
ÜhistrAnspordikeskus

Alates 1. augustist ühendati Pärnu linnalähiliinid nr. 40
(Pärnu – Sindi) ja nr. 57 (Pärnu
– Sauga alevik – Sauga kool).
Liin nr. 40, mis alustab Sindist,
ei lõpeta sõitu mitte Tallinna
maantee peatuses, vaid kulgeb
mööda Tallinna maanteed edasi
kuni Sauga alevikuni ja mõnedel
ringidel kuni Sauga koolini.
Üldreeglina sõidavad bussid
Sindist (Tammeoja peatusest)
kuni Sauga alevikuni (Madise
peatuseni) iga 20 minuti järel,
vaid varahommikul ja hilisõhtul
on intervallid suuremad. Sauga
kooli juurde sõidavad bussid
ligilähedaselt samadel aegadel kui
seni, lisanduvad liiniringid, mis
jõuavad Sauga koolini õhtul kell
pool seitse ja kell pool üheksa.
Liinid nr. 11 ja 57 suleti.
Bussi väljumisajad Tammeoja
peatusest:
Esimene buss väljub kell 5:10
(väljaarvatud pühap. / tööpäevadel sõidab läbi Vana-Sauga (Kalurihalli))
Järgmised bussid väljuvad
kell 5:38 (tööp.), 5:58, 6:18,
6:38(tööp.) ja edasi iga päev iga 20
minuti järel kuni kella 19:38-ni.
Seejärel väljub buss iga 40 minuti järel kuni kella 22:18-ni. Veel
väljub buss Tammeojalt kell 0:05,
mis sõidab ainult Tallinna mnt.
peatuseni.
Tööpäevadel tipptunnil, kell
7:28, 7:48, 12:48, 13:48, 14:48,
15:48 ja 16:48 väljuvad lisabussid,
mis sõidavad Paide maantee kaudu.
Busside väljumisajad Sauga
kooli peatusest:
Bussid väljuvad kell 6:18 (tööja laupäevad), 7.18, 8:18 ning iga
tunni järel vahemikus kell 11:38
– 20:38

Busside väljumisajad Madise
peatusest:
5:26, 6:26(väljaarvatud pühap),
6:46(tööp), 7:06, 7:26, 7:46(tööp)
ja edasi iga päev iga 20 minuti
järel kuni kella 20:46-ni, seejärel
veel kell 21:26, 22:06 ja 22:36.
Viimane buss väljub Madise peatusest kell 23:06 ja sõidab läbi
Vana-Sauga tänavalt Kalurihalli
peatusest.
Tööpäevadel tipptunnil, kell
8:36, 13:36, 14:36, 15:36, 16:36
ja 17:36 väljuvad lisabussid, mis
sõidavad Sindis Paide maantee
kaudu.
Madise peatust läbib ka lisabuss, mis kell 8:33 väljub Kilksama suunas (Kilksama – Valve
– Tiglitsa – Ata – Madise) ning
kell 9:00 Eametsa kaudu Pärnusse
(sõidab Raeküla koolini)
Bussi läbimisajad Tallinna
maantee peatuses Sindi suunas:
5:10(tööp), 5:37, 6:17(tööp),
6:37(pühap. ei sõida), 6:57(tööp),
7:17, 7:37, 7:57(tööp) ja edasi iga
päev iga 20 minuti järel kuni kella
20:57-ni, seejärel veel kell 21:37,
22:17, 22:47 ja 23:30.
Tööpäevadel tipptunnil, kell
8:47, 13:47, 14:47, 15:47, 16:47 ja
17:47 väljuvad lisabussid, mis sõidavad Sindis Paide maantee kaudu.
Ühel korral päevas käib buss
ka Toril ja Tootsis
Tallinna maantee peatust kell
16:57 läbiv buss sõidab iga päev
Sindist (Tammeojast) edasi Tori
kaudu Tootsini.
Tootsist tagasi Pärnu suunas
väljub buss kell 19:03
Tööpäeva hommikul saab
Kilksamalt ja Eametsast Pärnusse
Buss väljub Madise peatusest
kell 8:33, läbib Kilksamaa 8:40,
Valve 8:46, Tiglitsa 8:48, Ata
8:53, Madise 9:00, Kiilu 9:05,
Printsu 9:06, Melluka 9:09, Härma 9:18 ja sõidab Raeküla koolini.

KiK avas keskkonnaprogrammi
taotlusvooru
KATi RAUDSAAR
kik

SA
Keskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK) avab siseriikliku
keskkonnaprogrammi 2018. aasta
II taotlusvooru 6. augustil 2018.
Taotlusi saab esitada kuni 17. septembrini 2018.
Taotlusvoorust saab toetust
taotleda kaheksas valdkonnas
(atmosfääriõhu kaitse, kalandus,
keskkonnateadlikkus, looduskaitse, merekeskkond, metsandus,
ringmajandus ja veemajandus)
kindlatele tegevustele. Täpsemalt
leiab infot KIKi kodulehelt.
„Kuigi toetust saab taotleda valitud tegevustele, loodame, et praegusel suvisel ajal jõuab taotlusvooru
info võimalikult paljude huvigruppideni ning nad tulevad keskkonnaprojektidele toetust taotlema,“
sõnab KIKi toetuste üksuse juht
Koit Kaskel, jätkates, et taotlema
on oodatud näiteks nii kohalikud
omavalitsused, mittetulundus- ja
äriühingud, sihtasutused, vee-ettevõtjad, ülikoolid ja keskkonnakait-

sega tegelevad asutused.
Kogu taotlusvooru eelarve on
10,8 miljonit eurot. Vooru eelarvest 6,5 miljonit suunatakse
veemajanduse programmi ja üks
miljon eurot ringmajandusse.
Merekeskkonna projektid saavad
800 tuhat eurot, metsandusse läheb 600 tuhat eurot, atmosfääriõhu kaitsesse 550 tuhat eurot ja
looduskaitsesse 500 tuhat eurot.
Keskkonnateadlikkusele on mõeldud 450 tuhat eurot ja kalandusele 400 tuhat eurot.
Projektide esitamine toimub
andmesüsteemi KIKAS kaudu.
Rahastusotsuse saanud projektid
selguvad käesoleva aasta detsembris.
KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2
kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest.
Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide
elluviimiseks.
Kaheksateistkümne aastaga on
riik KIKi kaudu toetanud ligi 20
tuhandet keskkonnaprojekti.

Tuhat tänu “Mälutempli” meeskonnale
TORi VAllAVAliTSUS
20.-21. juulil toimusid “Mälutempli” etendused maagilisel Tori
aasal, Tori Põrgu ja Eesti Sõjameeste Mälestuskiriku suvisel
taustal.
Oleme uhked, et meie vallas, meie inimeste ja kogukonna
keskel selline suurüritus toimus.
Täname Rahvamajade Ühingut,
Tori Põhikooli, Tori Rahvamaja
ja Teater TRETi tänu kellele ja
kelle kaasabil sai selline suurepärane vabaõhuetendus toimuma.
Lisaks avaldame tänu kõikidele
asjaosalistele – näitlejatele, tantsijatele, lauljatele, muusikutele ja
kutsume teid avasüli tagasi.
Selline üritus jätab korraldusmeeskonnale, esinejatele, külastajatele ja kogukonnale templi
mällu igaveseks!
Tori Rahvamaja juhataja Argo
Juske
Aitäh kõigile kaasaelajatele ja
kaasaaitajatele. Oli raske nädal,
aga see, mis sai sündima maailma
keskpunktis, oli seda igati väärt ja
teele tulnud raskused said kenasti
ületatud.
16-tunnised tööpäevad, millest
mõned venisid lausa 20-tunnisteks, olid seda igati väärt.
Suured tänud vahvale Tori
kooli töökale ja naeratavale kollektiivile, kes olid võõrustamas
Mälutempli inimesi. Aitäh Tori
teenuskeskusele, kes aitas meid
sellega, et saime sinna ruumid
oma töö tegemiseks. Kiired küsimused said alati positiivse lahenduse Jüri Puusti eestvedamisel.
Tänud Klaara-Manni Puhkeja Seminarikeskusele, kellega sai
rabas käidud rabamändi otsimas
ja muud visuaali loomast etendusele. Tänan teater TRET-i näitlejaid, kes olid suunanäitajateks
pealtvaatajatele. Tänan sind, kes
olid nõus panustama oma aega, et
see kõik sai toimuma – Sina, kes
laulsid, tantsisid ja näitlesid laval.
Reklaamplakatit maha võttes
tekkis hinge väike kurbus – pole
ammu tunda saanud suure pere
tunnet, kus kõigil on eesmärgiks
tuua lavale üks lugu, mis räägib

Foto: Reet Alev

meie minevikust, olevikust ja
tulevikust. Kellamehena ja lipulangetajana etenduse teises pooles
loodan näha teist vaatust varsti
helendavalt ekraanilt. Te olite
vahvad, meie MÄLUTEMPLI
inimesed. Aitäh!
Tori Põhikooli direktor Pille
Usin
Tori koolimaja oli etenduse
„Mälutempli“ ajal pesaks 300
lauljale, tantsijale, näitlejale, pillimehele. Oli vahva nädal imetoredate inimestega, kes naeratasid
nii päikses kui vihmas, nii söögisabas kui pesujärjekorda oodates,
nii proove tehes kui puhates, nii
magama minnes kui hommikul
ärgates! Imeline!
Koolijuhina tahan väga tänada
meie oma kooli meeskonda, 28
pedagoogi, kokka ja koristajat,
kes me toestasime, koristasime
ja keetsime, jagasime ja pesime
ikka selleks, et esinejad end hästi tunneksid. Nii palju häid sõnu
oma inimeste kohta pole ammu
kuulda saanud! Saime hakkama,
aitäh!
Igaüks jälgis mängu oma pilgu
ja mõtetega, aga mida mina sellel
nädala kogesin, märkasin ja õppisin:
• sain kaeda imevahvat, liigutavat ja samas naerma ajavat etendust Eestimaa loost vallamaja
aasal, sain näha, kuidas veel veidi toorest materjalist saab targal
juhtimisel üleöö küps etendus;
• protsessis sees olles sain aru,

kui arvukas jõuk tagaplaanil tegutseb selleks, et üks vabaõhuetendus toimuda saaks, nägin
suurepärast loomingulist, tehnilist ja administratiivset üheskoos
tegutsevat meeskonda, edaspidi
vaatan etenduste piletihinda veidi
teise pilguga;
• tean nüüd veel kindlamalt, et
meie kooli meeskond kannab ka
nädala pikkuse pingutuse nurisemata välja, olen väga rahul ja
õnnelik;
• oma maja sees saime proovida erinevaid ameteid, mis õpetas
kolleegide tööd hoopis teise pilguga hindama. Köök on kuum
koht, eriti kui õues on 32 kraadi
sooja ja pliidid ning praeahjud
huugavad ning kell tiksub;
• Tori maine tõusis selle nädala jooksul kindlasti mitu pügalat
kõrgemale ning hea on mõelda, et
ka meie kooli töötajatel ja majal
on selles oma roll. Isegi veidi kahju, et kõik on selleks korraks läbi!
Uute tegudeni!
Etenduse lavastaja Urmas Lennuk
Mõnikord juhtub inimestega
asju, millest nad alles tagantjärele
aru hakkavad saama. Minu jaoks
oli see, mis eelmise nädala jooksul Toris aset leidis üks suuremaid
elamusi viimaste aastate jooksul.
Olen väga väsinud, aga samas liiga õnnelik, et selle üle halama hakata. Kui seda poleks sündinud,
siis tulnuks see välja mõelda!

Korstnad puhtaks ja aktile õige aadress
JAAK JAANSO

lääne päästekeskus

Kätte on jõudmas aktiivse kütteperioodi lõpp ja tark koduomanik hakkab kohe järgmiseks
kütteperioodiks
valmistuma.
Selleks tuleb hoone küttesüsteem
sisepindadele kogunenud tahmast puhastada. Väljastki tuleb
kütteseade kriitilise pilguga üle
vaadata, kas see on talve tervelt
üle elanud või vajab pottsepa
parandustöid. Päästeamet koduohutuse eestseisjana soovitab
kütteseadmete hooldamine alati
usaldada kutselisele korstnapühkijale või pottsepale. Kui saate
temalt tehtud töid tõendava akti,
kontrollige, et ehitise aadress
oleks õige.
Tuleohutuse seaduse järgi peab
kutseline korstnapühkija kütteseadmeid hooldama vähemalt

üks kord aastas. Erandiks on üksikelamud, kus korstnapühkija
peab seadmeid puhastama üks
kord viie aasta jooksul. Sel juhul
tuleb vahepealsel ajal hooldustööd ise ära teha. Puhastamise
üle arvestuse pidamine on küttesüsteemi valdaja kohustus. Korstnapühkija annab tehtud tööde
tõestuseks teile akti, mida tuleb
kuni järgmise korrani, mil uus
akt antakse, säilitada. Kui puhastate üksikelamu kütteseadet
vahepealsed neli aastat ise, siis on
kasulik akti tagaküljele üles märkida enda tehtud puhastustööde
aeg ja ulatus.
Seoses haldusreformiga on
muutunud paljude koduomanike
ehitiste aadressid. Juba on juhtunud, et korstnapühkija tõendile märgitakse vale aadress. On
viimane aeg endale elukoha õige
aadress selgeks teha. Öelge see
alati korstnapühkijale edasi. Kui

saate ametimehelt akti, siis vaadake omakorda kindlasti üle, et teie
aadress oleks õigesti märgitud.
See peab olema üheselt arusaadav,
et just sellel konkreetsel aadressil
paiknevas ehitises on küttesüsteeme hooldatud. Võimalikult
täpse aadressi märkimine hoiab
ära võimalikke arusaamatusi,
kui kindlustusele või Päästeameti
inspektoritele on küttesüsteemide regulaarset puhastamist vaja
tõendada.
Usaldusväärsete korstnapühkijate kontakte küsige päästeala
infotelefonilt 1524. Sealt soovitatakse Teile ainult kutse omandanud korstnapühkijaid. Kui
saate korstnapühkija kontaktid
mõnest muust allikast, siis saate
tema kutsetunnistuse olemasolu
kontrollida kutseregistrist https://
www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseotsing.
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pea 40 aastat noortelaagreid – pärnumaa vanimal
laagrikorraldajal on käed tööd täis
MERiliN SARApUU
dAlton

Aitäh! Swedbank toetas 15 Tori valla last koolikoti ja õppetarvetega, et
nende esimene september mööduks meeleolukalt ning meeldejäävalt.
Rõõm laste silmis, kes kotil Swedbanki Pärnu kontoris järel käisid, oli
piiritu.

Sauga põhikool uuel õppeaastal
hEli AlUMETS
õppeAlAjuhAtAjA

2018/2019 õppeaastal alustab
Sauga Põhikoolis kaks 1. klassi,
kokku 29 õpilast, klassijuhatajad
Maile Lilletai ja Merike Rahtma, kes on meie kollektiivis uus
õpetaja. 2. klasse on samuti kaks
ja klassijuhatajateks Hiie Ude ja
Magdalena Donerstak; 3. klassiga jätkab Silja Heinsalu; neljanda
a ja b klassi juhatajaks on Heli

Alumets; 5. klassi klassijuhataja
on Eda Strandberg; 6. klassi klassijuhataja – Rena Ridalaan; 7. ja 8.
klassiga jätkab Marika Hoolmaa
ja 9. klassi klassijuhataja on Karolina Toomsalu.
Uutest õpetajatest lisandusid
meie perre peale 1. klassi õpetaja,
informaatika-programmeerimise
õpetaja Jüri Kormik, inglise keele
ja klassiõpetaja Merilin Kauniste
ja huvijuht Anni Tetsmann.
Ootame põnevusega koolitöö
algust!

Hoovimüügi ja kepikõnni reportaaž
liiViA KOOlME

urge rAAmAtukogu

Otsustasime Rita Raudsepaga
Sindi Linnaraamatukogust läbida
Sindi kepikõnni ja hoovikohvikute päeval kõik 12 müügipunkti.
Alustasime Viira poolt, sest
plaan oli jõuda ka linna keskel
toimuvale pargikontserdile. Matk
ühest linna otsast teise oli tõeline
tunne-oma-kodupaika
elamus.
Paarist kohast kõndisime küll
mööda, kuna ei märganud tänavasilti, aga hiljem ei jäänud muud
üle, kui lihtsalt tagasi kõndida,
sest ega siis ettevõetut saa pooleli
jätta. Tänavasiltide kohta võib öelda, et mõnes üksikus kohas neid
lihtsalt polnudki. Ei olnud abiks
ka kohalikelt abi palumine, sest
naabertänavaid paljudes kohtades
ei teata. Väga põnev oli avastada
tänavaid, kuhu muidu kunagi sattunudki poleks.

Kõikides hoovides võeti meid
vastu väga sõbralikult, pakuti peale väljapandud kraami ka söögipoolist. Palavaga isu küll puudus,
kuid lõpuks siiski maiustasime
pannkoogi kohvikus Jalaka tänaval. Pärast meie lahkumist olid
lauad kohe uusi pannkoogisõpru
täis. Teele jäid ka mõned samal
päeval tekkinud müügihoovid,
mida külastasime. Põikasime läbi
juba alanud pargikontserdilt ja
pärast selle lõppu käisime läbi kohad, mis eelnevalt vahele jäid.
Olime päevaga väga rahul - ilm
oli meile suureks sõbraks, polnud
põletavalt palav ega eriti tuuline,
vaid just õiged ilmakraadid selliseks poolepäevaseks kõndimiseks.
Saime rohkem tundma kohta, mis
ühele kodulinn, teisele naaberlinn ja avastasime palju uut, lisaks
kohtasime ka teisi kepikõndijaid.
Jääme ootama järgmist sarnast
sündmust!

Eesti üks staažikamaid laagrikorraldajaid on Pärnumaal Tori
vallas tegutsev 76-aastane Tiia
Lindmaa. Pärnu jõe kaldal asuvas
Urumarja noortelaagris on Tiial
laagrikorraldajana kogemust juba
38 aastat ning jõud ei näi raugevat. Vastupidi, mõttes mõlgub
laagriplatsi laiendamine, ronimisseina ehitamine, puude väljajuurimine ja veel palju muud.
Uute võimaluste pakkumine
on oluline seetõttu, et igal aastal võtab Urumarja noortelaager
erinevates vahetustes vastu sadu
lapsi, kes saabuvad laagrisse mitmesuguste ootustega. Laagrikorraldaja Tiia seisab selle eest, et
lapsed lahkuksid laagrist positiivsete emotsioonidega, olgu neil siis
ootus leida uusi sõpru või näha
vanu, ujuda, tantsida, mängida
või puhata. Tõsi küll, seda vastutust ei kanna Tiia enda peal enam
aastaid üksi, vaid järjest enam
panustavad nii lapsed kui ka lapselapsed, kes on laagrite korraldamisel aastaringselt suureks abiks.
Suurim puhkus on vabadus
Urumarja laagrisse jõudnud
noortel on võimalus valida mitmete vaba aja tegevuste vahel
– pakutavate võimaluste hulka
kuuluvad muu hulgas kanuusõit
jõel, ujumine, ronimine seiklusrajal, disc golf ’i mängimine, judo,
korvpalli- ja jalgpallimäng ning
palju muud. Lisaks on igal õhtul
meelelahutuslik programm, millest saavad kõik laagris osalevad
noored soovi korral osa võtta.
Tiia lausus, et laagri mõte ei
ole midagi noorele peale suruda,
vaid nende jaoks on parim puhkus see, kui nad saavad ise otsustada, mida oma vaba ajaga teha.
Mis saab aga siis, kui noor otsustab mingil päeval ühistegevustest üldsegi mitte osa võtta? “Las
ta naudib seda vabadust,” sõnas
Tiia. Tema hinnangul on oluline
lasta noorel ise otsustada ja pakkuda talle vabadust valida, sest
karmilt lõbutsema sundimine ei
annaks soovitud tulemust.
Kui aga noortel on palju vabadust, siis laagrikorraldajal on
palju vastutust. Tiia tunnistas,
et vanuse suurenedes muretseb
laste pärast pigem veelgi rohkem.
“Kõige eest tuleb ju vastutada.
Praegu ka siin laua taga olles süda

valutab kogu aeg õue,” nentis ta
vilksamisi aknast välja vaadates.
Ka laagri positiivsetest külgedest
rääkides märkis ta, et hoonete
paigutus aitab kaasa turvalisuse tagamisele. Laagrihooned on
omavahel lähestikku ning akendest avaneb hea ülevaade nii laagriplatsile kui ka kaldale (olgugi, et
järelvalveta pole noortel lubatud
ujuma minna).
Abiks elukutse valikul
Aastakümneid tegutsenud laagris
on loomulikult välja kujunenud
ka omad traditsioonid. Saabumispäeval toimuvad sportlikud
mängud staadionil ja traditsioonide hulka kuulub ka disko, mis
algab õhtuti pärast meelelahutusprogrammi. Vanemate laste
traditsiooniks on kujunenud
Kalevipoja ujumine, mis tähendab ujumist väliujulast ligi 200
meetri kaugel asuva Kalevikivini.
Ujumist saadab päästepaat koos
päästerõngastega ning lisaks ka
juhendaja vees. Edasi-tagasi ujunud noored saavad tunnistuse
“Kivikuningas”.
Vahetult enne laagri lõppu toimub ka laagrijooks, mille käigus saavad kõik laagris osalenud
vanusegruppide kaupa ümber
laagriplatsi üksteisega võidu joosta. “See läheb neile hästi peale,
noortel juba on selline hasart ja
tahe võita,” ütles Tiia. Motiveerimiseks ja tunnustamiseks toimub
viimasel õhtul enne koju naasmist pidulik autasustamine.
Kõik need traditsioonid ja
muud tegevused, millesse laager
noori kaasab, aitavad Tiia sõnul
kokkuvõttes kaasa nende edasisele arengule. Noored elavad üheskoos ja saavad omavahel suhelda,

arendades seeläbi oma suhtlusoskust ja sallivust, samas on nad
eemal kodust, mis suurendab
nende iseseisvust. Kui laagris käib
külas ka mõni organisatsioon
enda ametit ja tegevusi tutvustamas, saavad noored uusi teadmisi
ja võimalik ka, et inspiratsiooni
tulevase elukutse valikuks.
Kõige selgemini väljendub laagri mõju elukutse valikul aga just
laagri kasvatajate näol. Nimelt
on kõik praegused kasvatajad ise
Urumarja laagris üles sirgunud
ja astunud nüüd samas kohas
uude rolli. “Ise kasvatame kaadrit
endale,” sõnas Tiia muheledes.
Suurim töö on ettevalmistus
Laagrite korraldamine ei ole Tiia
hinnangul sugugi kerge töö ja
vahel tunneb ka tema, et tahaks
lihtsalt puhata. “Laagri toimetamine ei ole probleem, aga see
ettevalmistus – see on see kõige
suurem töö,” märkis ta. Hoolimata sellest on tal juba 38 aastat
laagreid seljataga ja muud tööd ta
ennast tegemas ei näe.
See annab kahtlemata põhjust
rõõmustamiseks
laagriperele,
sest aastaid laagrite korraldamist
tähendab, et Tiiasse on kiindunud nii laagrikorraldajad kui ka
lapsed, kes aastast aastasse laagris
osalevad. “Nendega pead oskama
riielda ja pead oskama hea olla,”
õpetas Tiia, kuidas võita laste ja
noorte poolehoidu, aga samal ajal
olla ka tubli kasvataja.

Urumarja Noortelaagrit toetatakse koondprojektist „Noorte tervistav ja arendav puhkus 2018“,
mida viib ellu Eesti Noorsootöö
Keskus Hasartmängumaksu Nõukogu vahendite toel.

Miks tulla Sindi Skatele
hENRi hOllAND
Üks sindi skAte 2018
korrAldAjAtest

Pildil: (vasakult) Rita Raudsepp, Liivia Koolme

Tiia laste keskel. Foto: Merilin Sarapuu

Sindi Skate 2018 võistlusel saab
näha kõrgel tasemel rula, tõukeratta ja BMX-i sõitjaid üle Eesti.
Oleme uurinud, kas sõitjatel on
osalemiseks huvi ja tundub, et
see on küllaltki suur. Juba praeguse seisuga on oma tulekut kinnitanud mitmetel suurvõistlustel
(nagu Simple Session, Ghetto
Games, Kuldrula) osalenud

BMX-i sõitjad nii Tartust kui ka
Tallinnast. Kindlasti tasub tulla
kohale, sest show tuleb hea ning
vaatamist jätkub nii noortele kui
vanadele.
Mäletan väga hästi põhjust,
miks ma ise rulaga sõitma hakkasin. Väiksena nägin Pärnus
Kuldrula parima triki võistlust
ning need trikid ja stiil tundusid
ebareaalselt ägedad. Sellest hetkest teadsin, et pean ka ise sõitma
hakkama.
Tähtis on ka vahetu kontakt
Eesti parimate ekstreemsport-

lastega. Noored näevad, kui lahedaid trikke on võimalik teha,
tutvuvad riigi paremikuga ning
selle tulemusena hakkab ehk nii
mõnigi noor ise ka alaga tegelema.
Anname üritusega oma panuse,
et nii Sindis kui Pärnumaal kasvaks tänavaspordi populaarsus.
Praegu on parim aeg alustada
rula, BMX-i või trikitõukeratta
sõiduga, kuna üle mitmekümne
aasta on Pärnus võimalik sõita ja
treenida ka hooaja väliselt.
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SüNDMUSTE KAlENDER
Reedel, 31. augustil
Kell 12 Pidulik tänujumalateenistus, mis
on pühendatud vene vägede lahkumise 24.
aastapäevale, Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus.
Pühapäeval, 2. septembril
Kell 12 Sindi Kirikupargis Türgi nädala
eelavamine. Esineb Sindi Muusikakooli ansambel
ja TED Ankara trummishow otse Türgist!
Laupäeval, 8. septembril
Kell 11 Tori Valla Lahtised MV Discgolfis 2018,
Tori discgolfi pargis. Lisainfo ja registreerimine
Ahto Saar 5198 8327.
Pühapäeval, 9. septembril
Kell 10 Terve Tori jalgrattamark. Start Tori
Põhikooli juurest. Matka pikkus 30 kilomeetrit.
Osavõtutasu 3 eurot, noortele kuni põhikooli
lõpuni ja Tori Spordiklubi liikmetele tasuta.
Eelregistreerimine 7. septembrini,
tori.spordiklubi@gmail.com, 5691 0009.
Laupäeval, 15. septembril
Kell 10 Diablo Cup 2018, Tori Põhikoolii
jalgpalliväljakutel. Lisainfo ja registreerimine
5198 8327, ahtosaar74@windowslive.com
Pühapäeval 16. septembril
Kell 10 Terve Tori tervise ja rühmatreeningute
töötuba Tori Põhikooli võimlas. Osavõtutasu
3 eurot, noortele kuni põhikooli lõpuni ja Tori
Spordiklubi liikmetele tasuta. Eelregistreerimine
14. septembrini, tori.spordiklubi@gmail.com,
tel. 5691 0009
Esmaspäeval, 17. septembril
Kell 16.30 Saab Urge Raamatukogus kokku Urge
Naisselts, uued liitujad on oodatud!
Kell 17.00-19.00 Urge raamatukogus Malta ja
Sitsiilia reisimuljete õhtu. Vaadatakse fotosid
piirkonnast, meeneid ja raamatuid. Maitstakse
kaasa toodud näkse ja kuulatakse kahe reisiselli
muljeid. Kõik on oodatud!

Seoses sügisesele graafikule üleminekuga on
alates esmaspäevast, 3. septembrist muudatusi
Elroni Edelasuuna sõiduplaanis – taastub
kevadel kuni 25. maini kehtinud liiklusgraafik.
Sõiduplaan alates 03.09 on
leitav Elroni kodulehelt.

Julgustame Pärnumaa ettevõtluse
auhinnale kandideerima või esitama
Tori valla tublisid ettevõtjaid –
aasta maaelu edendaja, aasta
turismiarendaja, aasta uuendaja, aasta
naisettevõtja, aasta noor ettevõtja ja
aasta noorte ettevõtlusmentor.
Ettepanekuid saab teha 9. septembrini,
vajadusel on abiks meie valla
spetsialistid, võtke meiega ühendust
kaie.toobal@torivald.ee
või helistades numbril 505 8426.
Lisainfo: https://parnumaa.ee/
ettevotlus/ettevotluskonkurss/
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SINDI MuuSIKAKOOL
võtab täiendavalt vastu õpilasi
ettevalmistusklassi.
Vastuvõtt toimub
5. septembril kell 17.30
muusikakooli saalis.
Ootame kõiki muusikahuvilisi
lapsi.
Kaasa võtta lapse dokument.
Lisainfot saab vaadata
http://sindimuusikakool.
edicypages.com/
Küsimuste korral kirjutage
muusikakool@sindi.ee
Danspin ASi põhitegevusalaks on villase vaibalõnga värvimine. Praegu 75
töötajaga ettevõte pälvis 2016. aasta Eesti Gasellettevõtte tiitli. Tiitli, mida
omistatakse ettevõtetele, kes on viimase 3 aasta jooksul oma käivet ja kasumit kasvatanud üle 50% ja loonud rohkelt uusi töökohti. Viimase 5 aastaga
on investeeritud 2,7 miljonit eurot tootmishoonetesse ja -seadmetesse.
Laienemine ja investeeringud jätkuvad ka lähiaastatel.

Kutsu

juba täna,

kütteperiood ei ole enam kaugel!

TEATED
Seoses töömahtude kasvuga otsime oma meeskonda

Pärnu Lennujaama kinnistu eskiislahendusega saab
tutvuda meie kodulehel www.torivald.ee.

LÕNGA POOLIMISMASINA OPERAATOREID
JA TOOTMISTÖÖLISI VÄRVIMAJJA

Uue Pärnu-Sauga teelõigu projektiga saab tutvuda meie
kodulehel www.torivald.ee.
Endiselt on võimalik kiire interneti võrgu vajadusi
kaardistada. Kiire interneti avalduste taotlusvormid
on olemas ka valla kodulehel www.torivald.ee.
Paberankeetidel on võimalik taotlusi esitada Tori
vallavalitsuses ja ka kõikides valla teenuskeskustes.
Kodudes leiduvaid üleliigseid kõrvitsaid oodatakse
Tallinna Loomaaia loomadele, kontakt 512 6928,
jelena.motorenko@tallinnzoo.ee.
Tori Sotsiaalmajas juuksur 11. ja 28. septembril kell 10-16.
Pediküür ja maniküür eelregistreerimisega tel 529 7216.
Sindi linnaraamatukogu alates 1. septembrist avatud taas
ka laupäeviti 10.00 - 14.00.
31. augustini kestab Are laste lugemismäng
“Suvelugemine 2018”.
Sindi Linnaraamatukogus tuleb oktoobris Tasuta
Raamatute Laat. Sellega seoses võtab raamatukogu vastu
raamatuid, mis on välja antud peale 2000. aastat.

NÄiTUSED
Sindi linnaraamatukogus Are noormehe Hevar Aasa
loodusfotode näitus, septembrikuu lõpuni.
Are raamatukogus on hetkel vaatamiseks
raamatuväljapanekud: “Ise tehtud, hästi tehtud!” - (ideid
hoidistamiseks), “Tarkus tuleb tasapisi”, “Eesti rahvusloom
hunt”.

Kandidaatidelt ootame:
- valmisolekut vahetustega tööks
(06:00-14:30; 14:30-01:00; 22:30-07:00) - tootmistöölistel värvimajas
(06:00-14:30; 14:00-22:30; 22:00-06:30) - lõnga poolimismasina
operaatoritel
- kiiret õppimisvõimet ja tahet teha tööd
- eesti keele oskus suhtlustasandil
Pakume:
- stabiilset tööd rahvusvahelises ettevõttes
- viimistlusosakonnas tunnitasu katseajal 4.00€, peale katseaega sõltuvalt
töötulemustest koos lisatasudega kuni 7.00€
- tootmistöölistel värvimajas tunnitasu katseajal 4.50€, peale katseaega
sõltuvalt töötulemustest koos lisatasudega kuni 8.00€
- korraldame tööliste transpordi liinil Sindi-Tori-Tootsi-Vändra
(koos lähedal asuvate asulatega)
- kollektiivpuhkust
- väljaõpet kohapeal
Töökoht asub Sindi linnas (12 km Pärnust). Hea bussiühendus Pärnuga ning
vajadusel firma poolt ühistranspordi pileti kompensatsiooni.
Kandideerimiseks palun saada CV aadressile reile@danspin.com
Lisainfo tel 53 018 901 või 447 3078

TORi põhiKOOli VõiMlA JA JõUSAAl
alates 3. septembrist
pÄEV SUUR SAAl
E

T

Are Kooli raamatukogus septembris aabitsanäitus
“Lugemine algab aabitsast”.
Alates septembrist Suigu Seltsimaja kohvikus Mait Rebase
maalinäitus “Portreed kuulsatest meestest.”

K
N

Väljaandja: Tori Vallavalitsus
Aadress: Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnumaa
E-post: tori@torivald.ee
Toimetaja: Katariina Vaabel, tel +372 5866 6327
e-post: ajaleht@torivald.ee
Keeletoimetaja: Margot Limberg
Küljendus ja trükk Hansaprint
Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil
ajaleht@torivald.ee
Toimetusel on õigus vajadusel kaastöid lühendada ja
redigeerida.

17.00-19.00 Sulgpall

R

l

p

19.00-21.00 Jalgpall
(õues)
17.00-19.00 Sulgpall

JõUSAAl
NB! 17.00-19.00 jõusaal
avatud ainult kuukaardi
omanikele.
Teiste jaoks esmaspäeval
suletud!
17.00-18.00 vaba
kasutus
18.00-19.00 Ringtreening
19.00-22.00 vaba
kasutus

17.00-22.00 vaba
kasutus
17.00-18.00 Ringtreening
18.00-19.00 Aeroobika 18.00-22.00 vaba kasutus
19.00-21.00 Jalgpall
(õues)
17.00-18.00 Sulgpall
17.00-22.00 vaba kasutus
õpilastele
18.00-19.30 Sulgpall
täiskasvanutele
10.00-16.00 Saal lastele 10.00-16.00 vaba kasutus
ja peredele vabalt kasutada (v.a broneeringute
ja ürituste korral)
Suletud
Suletud
Pühapäeval ja riiklikel pühadel oleme SULETUD
Info telefonil 5691 0009, tori.spordiklubi@gmail.com
Andra Sõmer

OlUliSED NUMbRiD:

112
Perearsti nõuandetelefon ...................................... 1220
Keskkonnainspektsiooni valvetelefon ......... 1313
Lasteabitelefon ....................................................... 116 111
Mürgistusteabeliin ................................................... 16662
Politsei, Pääste, Kiirabi ..................................................

Politsei- ja Piirivalveameti
infotelefon ............................................................ 612 3000
Päästeala infotelefon ................................................... 1524
piirkonnapolitseinik: Rain Reinson
(Sauga ja Are piirkond)
Telefon: 5788 0232
piirkonnapolitseinik: piret Dreimann
(Sindi linn ja Tori piirkond)
Telefon: 5770 3075; 612 3551
pÄRNU OhVRiAbi OSAKOND
Pikk 18, Pärnu
Telefon: 444 0716
E-posti aadress: parnu.oa@ensib.ee

VASTSüNDiNUD
VAllAKODANiKUD
logan Valg
Aron Sinikas
brenet Sutt
Arelia Teesalu
lenna Vaheoja
lisette Tiitus
lisanne huik
Marta Mäenurm
Jasper Viilup

8.07.2018
9.07.2018
14.07.2018
17.06.2018
25.06.2018
29.06.2018
11.07.2018
5.06.2018
31.05.2018

Õnnitleme!

MEiE hUlGAST ON lAhKUNUD
August Kägu
Gunnar Lang
Aita Olo
Jevgenia Beljavskaja
Valve Koplus
Anne Viitmaa

5.08.1931 - 5.07.2018
7.11.1958 - 22.07.2018
25.01.1921 - 18.07.2018
01.11.1929 - 30.06.2018
4.01.1935 - 24.07.2018
15.06.1936 - 9.07.2018

