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Pärnumaa aasta küla on Jõesuu!
25. novembril toimus tänuüritus Jõesuu külamajas,
kus selgus Aasta Küla 2018,
milleks on MTÜ Pärnumaa Kodukandi poolt valitud Jõesuu küla.
„Jõesuu küla südameks
on vastvalminud külamaja,
kus toimuvad erinevad koolitused, huviringid ja kohtumised. Külamajas leiavad
rakendust nii lapsed kui
ka täiskasvanud,“ kirjeldab
tunnustuse välja teeninud
kohta abivallavanem Jana
Malõh ning lisab, et küla
arendamist veab kohalik
MTÜ Viira Arendusselts,
kes aktiivselt otsib ja loob
kogukonnale lisaväärtusi.

Jana Malõh

jõesuu küla esindajad tiitlit vastu võtmas. Vasakult: aaro
Saar, Tiia Kass ja Helga Sermat. Foto: jana Malõh

Vald on täpselt nii tugev,
kui on tema külad ja kogukonnad, oleme teie üle

uhked ning soovime palju
õnne ja edukaid ettevõtmisi
ka edaspidiseks!

Tunnustati Pärnumaa vabatahtlikke
30. novembril toimus Strandis Pärnumaa vabaühenduste inspiratsiooni- ja tänupäev, kus tunnustati aasta
vabatahtlikke, vabaühendusi, vabakonda enim toetavat organisatsiooni ning
vabakonna silmapaistvamat
tegu aastal 2018.
Rõõm on teatada, et ka
Tori valla inimesed ja ühendused said tunnustuse,
oleme selle üle väga uhked
ja soovime nendele headele

Tori raamatukogu 140

inimestele palju õnne!
Tori valla tublimad vabatahtlikud Pärnumaal sel
aastal olid:
Pärnumaa aasta vabatahtliku nominent Urmas
Saard, kes toimetab igapäevaselt kodukoha uudiste
kirjutamise ja kajastamisega
ning seisab Sindi linna heaolu eest.
Pärnumaa aasta vabatahtliku nominent Vello Kaunissaar Taali vabatahtlikus

tuletõrje seltsis tehtava töö
ja Taali mõisa talli taastamise eest.
Pärnumaa aasta vabaühenduse
nominendiks
sai Sindi Tuletõrje Selts
mahuka ennetustöö tegemise eest. Lisaks sai selts
Päästeametilt tunnustuse
Eesti Aasta Vabatahtlik
Tuletõrjeselts 2018 ennetustöö tegemise eest!
Täname ka nende esitajaid ja märkajaid.

Osalemine vabariiklikul digikunsti konkursil
Tiia reiKsaar

Sindi gümnaaSiumi klaSSijuhaTaja

Digikunsti konkursi korraldas Haridus- ja
Teadusministeerium, kus osales ka meie
kooli 9.a klassi õpilane Sigrid Riik. Žürii,
eesotsas minister Mailis Repsiga, hindas
laekunud töid. Konkursile esitatud 738 töö
hulgast valiti välja kolmes kategoorias üks
parim töö. Eraldi märgiti ära 6 silmapaistvamat tööd. Nende hulka kuulus ka Sigridi
oma. Tema saavutus on seetõttu märkimisväärne. Õnnitleme ja rõõmustame koos
temaga.
„Ma sain konkursist teada tänu oma arvutigraafika õpetajale Paikuse Huvikoolis,
kellele oli Haridus- ja Teadusministeeriumi
poolt saadetud teade konkursi kohta. Tema
soovitaski meil osaleda ning aitas alati, kui
seda vajasime, tutvustades programme ja
andes ideid.
Kuna see oli ka osa tunnist, siis otsustasingi osaleda. Töö teemaks oli kujundada
jõulukaart, mis kujutaks pühademeeleolu
või jõulurahu. Minu ideeks oli joonistada
kassid jõulupuu otsas mängimas.
See idee tuli mul mõeldes oma pere jõuludele. Igal aastal ronivad kassid meie jõu-

Tori Raamatukogu tähistas
140. juubelit Tori Rahvamajas 23. novembril. Üritus
algas retkega ajalukku, kus
Tori Muuseumi juhataja
Lea Puust rääkis Tori Raamatukogu tegevustest 140
aasta jooksul.
Lisaks 140. tegevusaastale tähistas raamatukogu
juhataja Aita Puust oma 40.
tööaasta juubelit. Aita Puust
alustas Tori haruraamatukogus tööd 1978. aastal
ning tema ametinimetuseks
oli
vanemraamatukoguhoidja lastetöö alal. 1985.
aastal nimetati ta juhataja
ametisse.
Raamatukogu
ruumid, mis asusid Tori
Rahvamaja teisel korrusel,
jäid raamatukogule kitsaks

aita Puust. Foto: jana Malõh

ja nii koliti 1987. aastal Tori
mõisa härrastemajja. 2000.
aastal kolis raamatukogu
Tori Põhikooli ja tegutseb
seal koos kooliraamatukoguga ühistes ruumides

tänaseni.
Raamatukogu juubelile
olid tulnud naaberraamatukogud ja lugejad, kes meenutasid oma mälestusi raamatukoguga.
Palju õnne!

Väike jõulumeenutus Tori Muuseumi
arhiivist
lea PuusT

Tori muuSeum

August Pulst – Tori muuseumi, esimese kihelkonnamuuseumi asutaja.
Järgmisel aastal möödub
tema sünnist 130 aastat.
Temast on väga palju rääkida, aga esialgu väike kokkuvõte sellest, kes ta oli:
• vanavara koguja
• muuseumide asutaja
• kodu-uurija
• maalikunstnik
• pärimusmuusika austaja
• näitemängude kirjutaja
• luuletaja
• skulptor
• õnnitluskõnede ja järelhüüete kirjutaja
• veinigurmaan
• aiandushuviline
Fotodel on kajastatud

Tori
muuseumiühingu
ringreis aastast 1936, kus
muuhulgas tutvustati jõulu-

ja näärikombeid.
Kaunist jõuluaega kõigile!

Sigridi kujundatud jõulukaart

lupuu otsa, mõnikord lükkavad selle isegi
ümber. Seepärast mõtlesin, et oleks tore sellest ka pilt joonistada. Minu jaoks kujutab
see hästi jõulumeeleolu. Arvasin, et teistelegi
võiks see huvi pakkuda.
Sellele, et kui palju töid võidakse konkursile üldse saata, ma ei mõelnud. Seega ei osanud ma tunnustusele lootagi. Mulle tuli see
suure üllatusena, kui sain tulemustest teada
ja teade tekitas muidugi suurt rõõmu,“ ütleb
Sigrit Riik.

Headust, jõuluvalgust,
edu, rõõmu,
ühtehoidmist ja rahu
soovivad teile
Tori Vallavalitsus ja Volikogu

Killuke pärandkultuuri sindi Muuseumis –
jõulukroon
heiDi VellenD

Sindi muuSeumi juhaTaja

Õlgedega ruumi kaunistamine pärineb esivanemate
kombest lõikuse algul esimene peotäis kimpu siduda
ja kodus aukohale seada, et
sellega õnnistada viljatagavara. Sellest ongi alguse saanud õlgehistöö. Erinevaid
õlest kaunistusi on valmistanud eestlased, soomlased,
venelased, taanlased, lätlased, leedulased, poolakad,

tšehhid ja slovakid.
Laekroon pole ainult
jõulupidude dekoratsioon,
vaid igal tähtpäeval on oma
eriline kujundus. Legendi
kohaselt kaitseb kroon
kodu halbade vaimude eest.
Pärast pühi kroon põletati, sest kardeti halbade
vaimude pugemist krooni
sisse. Hea märk oli krooni
pöörlemine, halb enne aga
paigal püsimine.
Silvia Pärna poolt valmistatud ja Sindi Muuseumile
kingitud jõulukroon, mis

lakke riputatuna tasa pöörleb, on oma maheda kuldse
läikega jätkuvalt kauniks
pilgupüüdjaks ja ühtlasi
meenutab meile igal jõulukuul kuldsete käte ja sooja
südamega inimest, käsitöömeistrit Silvia Pärna!
Koduvalla ja -linna rahvale soovin Sindi Muuseumi ja ajalooklubi nimel
lähenevateks
pühadeks
soojust silmadesse ja rõõmu
südamesse, uueks aastaks
aga edu ja kordaminekuid!
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Tori Põhikooli õpilased olid edukad
Pärnumaa kodu-uurimiskonverentsil
Kai KuKK

Tori Põhikooli
õPPealajuhaTaja

Reedel, 30. novembril toimus
Pärnu Muuseumis Pärnumaa
õpilaste kodu-uurimiskonverents
2018. Tori Põhikoolist osales
konverentsil kolm vilistlast oma
eelmisel aastal kaitstud uurimistöödega. Triinu Tomingas esitles
tööd „Gaidlus. Toris tegutsenud ja tegutsevad gaidid“, tööd
juhendas õpetaja Kai Kukk.
Eliise Tominga töö oli kirjutatud teemal „Minu esivanemate
lood“, mida juhendas õpetaja
Anne Rätsep ja Laura Klemmer
esitles Astrid Roosilehe juhendatud tööd „Elu okupatsiooniaastail. Aksel Puusti meenutused“.
Kodu-uurimiskonverentsil premeeriti Pärnumaa kolme parimat kirjutajat Aino Lepa Ajaloopreemiaga, mis loodi Pärnumaa
ajaloohuviliste noorte jaoks seitse
aastat tagasi. Laura Klemmeri
tööd tunnustati sellel aastal Aino

Lepa nimelise II preemiaga,
millega kaasnes rahaline preemia
ja Aino Lepa raamat „Vabaduse
hinnaks on elu“. Preemiafond on
kujunenud raamatu honorarist.
Preemiad andis üle Eesti
ühiskonnategelane ja poliitik
Anneli Akkermann.
Triinu Tomingat tunnustati
komisjoni poolt raamatu ja šokolaadiga ilmeka esitluse eest.
Konverentsil esitles oma tööd
teemal „Pärnumaal muusikuteed alustanu võimalused edasiseks karjääriks Eestis basskitarrist Siim Usina näitel“ Tori
kooli vilistlane Jaagup Lasn, kes
praegu õpib Pärnu Ühisgümnaasiumi 12. klassis, tema tööd
juhendas sama kooli õpetaja
Kadri Keskküla.
Tori Põhikooli õpilastest on
varasematel aastatel pälvinud
Aino Lepa nimelise Ajaloopreemia Tanel Kask, Dan Aleksander
Soontalu ja Aaron Saar, juhendajateks Kai Kukk, Anne Borkvel
ja Astrid Roosileht.

Tori Põhikool avaldas töövihiku
Pille usin

Tori Põhikooli direkTor

19. novembril esitlesime oma koolile loodud koduloolist töövihikut,
millest hakkavad kodulugu õppima
kolmandate klasside lapsed.
Trükis „Kodulooline töövihik
Tori Põhikooli I kooliastme õpilastele“ on valminud Huvitava Kooli
konkursi „Kogukonna kaasamine
kooli õppekava arendamisse ja
rakendamisse“ toel.
Täname raamatu koostajaid
pedagooge ja kogukonnaliikmeid:
1. Pulli muinasasula ja Tori –
Aita Puust
2. Jõed – Anne Borkvel
3. Soomaa. Rabad – Anne Borkvel
4. Loodusobjektid – Kai Kukk
5. Tori põrgu – Astrid Roosileht
6. Tori mõis – Jane Lumijõe
7. Põllumajandus Tori kandis –
Heli Lilleste
8. Hobune – Daivi Jõerand
9. Inimesed – Merike Haas

Foto: Tori Põhikool

10. Haridus ja kool – Heli Mitt
11. Kultuur – Jane Lumijõe
12. August Pulst, muuseum,
vanavara – Lea Puust
13. Tori kihelkonna rahvariided
ehk rahvarõivad – Anne Rätsep
14. Kunst – Tiia Kass
15. Tori kirik – Astrid Roosileht
16. Tori piirkonna külad ja naabrid – Pille Usin
On tähtis mäletada oma minevikku, et kindlalt elada olevikus

ja lootusrikkalt vaadata tulevikku.
Oma kultuurilooga tutvumine
annab uuele põlvkonnale rajad,
millel sirgeseljaliselt astuda.
Tori on tore kultuurilooga paik
ning igaühel meist on tarvis oma
kodulooga kursis olla.
Töövihik on sellel teel heaks teenäitajaks.
Töövihikut trükiti 200 eksemplari ja loodame, et sellest jagub
viieks aastaks.

Tori valla meistrivõistlused lauamängudes
anDra sõMer
Tori SPordiklubi

Pärnumaa kodu-uurimiskonverentsil esinesid tänaseks kooli
vilistlased Triinu Tomingas, laura Klemmer, eliise Tominga, jaagup
lasn. Foto: Kai Kukk

sindi käsitööring pidas
60. sünnipäeva
ene Michelis

Sindi käSiTööringi liige

Sindi käsitööringi ajalugu algab
aastast 1958, mil Aino Pärna
juhtimisel alustasid 17 naist koos
näputöö tegemist. 60 aasta jooksul on asjalike juhendajate käe

all tegutsetud erinevates asukohtades Sindi linna piires, liikmelisus kord suurenenud, siis jälle
vähenenud, kuid ühtegi hooaega
pole vahele jäänud. Selle aasta
detsembrikuus Sindi linnaraamatukogus välja pandud näitusel osales oma töödega 15 käsitööringi liiget.

Pildil vasakult ene Michelis, anne Pusse, Tiiu Veer, Kaja Vaabel, Silvi
Kreinin, liia Piile, Sirje ristikivi, Vaike Vill, ene Kalda, Kristel reinsalu,
alla Metsmaa, Malle Viirma ja Marie Pärkma.

Tori valla meistrivõistlustel lauamängude mitmevõistluses osales 1. detsembril üle kahekümne
sportlase, neist enamus
meeste
võistlusklassis.
Olid ka mõned tublid
poisid ja kaks vaprat
naist, kes meestele väärilist konkurentsi pakkusid.
Edukamad olid sel korral:
KABE
Mehed
Lembit Link 10,5p
Heino Tsirbitalo 10p
Jaroslav Mihhailov 8,5p
Naised
Lille-Õie Joosepson 5,5p
Kadri Männimets 5,5p
Poisid
Arko Saar 7p
Rasmus Ulp 6p
Andero Aas 4p
MALE
Mehed
Ero Herdoja 8p

Andres Pulk 7,5p
Lembit Link 6,5p
Naised
Kadri Männimets 3,5p
Poisid
Rasmus Ulp 4p
Arko Saar 3p
Rasmus Pulk 0p
KOROONA
Mehed
Jaroslav Mihhailon 12p
Tanel Kask 9p
Ahto Saar 9p
Naised
Kadri Männimets 10p
Lille-Õie Joosepson 2p

100 aastat eesti
Vabadussõja algusest
28. novembril asetati Sindi Vanal kalmistul mälestuspärjad kapten Viktor Araki kalmule, austamaks
kõiki vabadussangareid. Kohal olid Kaitseliidu, Tori
valla ja volikogu, Sindi gümnaasiumi esindajad ning
Sindi inimesed.
Samal päeval kell 12 toimus Sindi Gümnaasiumis õpilaskonverents „100 aastat Eesti Vabadussõja
algusest“, kus koolidirektori Ain Keerup ja abivallavanem Jana Malõh asetasid Vabadussõjas langenute
mälestustahvli ette lilled. Vabadusristi teemalise ettekande tegi kooli vilistlane Marko Šorin, kooli õpilased Egon Gentalen, Chätlyn Parts, Annabel Vilgats,
Sirelin Kukk, Kaisa Hartwich rääkisid sisukalt Vabadussõjast ja Sindist pärit Viktor Arakust.
Peapiiskop Urmas Viilma kutsus üles mälestama
Vabadussõjas langenuid kirikute leinakellade helistamisega 28. novembril kell 12. „Meenutagem väärikalt meie iseseisvuse keerulisi ja ohvriterohkeid
algusaastaid ning mälestagem ohvreid,“ ütles Urmas
Viilma vaimulikele ja kogudustele saadetud üleskutses. Meie vallas helisesid Tori kirikus leinakellad
keskpäeval.

Poisid
Arko Saar 2p
Harry Annus 1p
LAUATENNIS
Mehed
Heino Tsirbitalo 11p
Timo Teeäär 9p
Ahto Saar 8p
Naised
Kadri Männimets 6p
Poisid
Rasmus Ulp 4p
Arko Saar 3p
Harry Annus 1p
MITMEVÕISTLUS
Mehed
Heino Tsirbitalo 53p

Jaroslav Mihhailov 51p
Lembit Link 49p
Naised
Kadri Männimets 60p
Poisid
Arko Saar 58p
Rasmus Ulp 58p
Harry Annus 50p
Tänan häid abilisi ja
toetajaid: Silvi Pool, Argo
Juske, Tiia Kass, Eiki
Lehemets, Ahto Saar,
kohvik Kuuvarjutus, Türi
Spordiklubide Liit, Tori
Vallavalitsus.

hõbemedal rahvusvaheliselt
maadlusvõistluselt
MaaDlusKluBi leO
Norras, Oslo lähedal toimunud maadlusvõistlusel
Kolbotn Cup saavutas
Sindi poiss Raimond Uibo

Foto: Maadlusklubi leo

Maadlusklubist Leo teise
koha kreeka-rooma maadluses -62 kg, 15-aastaste
poiste vanusegrupis. Tegemist oli kõrgetasemelise
turniiriga, kus oli 339 osalejat, 56 Euroopa klubist.
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VallaVOliKOGus
OTsusTaTi
14. novembril otsustati
volikogus
1. Kinnitada Tori valla
2018. aasta 1. lisaeelarve.
2. Lõpetada Tori valla
eelarvestrateegia
20192022 1. lugemine, suunata 2. lugemisele.
3. Kiita Tori valla arengukava aastateks 20182030 heaks ja suunata
avalikustamisele.
4. Valida Tori Vallavolikogu revisjonikomisjoni
esimeheks Andres Mõis ja
aseesimeheks Ants Lopsik.
5. Määrata tähtajatult
Tori valla vee-ettevõtjaks
OÜ Sindi Vesi.
6. Anda Tori Vallavalitsusele nõusolek rahaliste kohustuste võtmiseks Hirvela tn 4, 6, 10,
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
ja 26 kortermajade toetamiseks summas kuni
2000 eurot iga kortermaja
kohta kortermaja tuleohutuslike puuduste jaoks
tehtava projekti kulude
hüvitamiseks.
7. Muuta Tori Vallavolikogu 01.03.2018 ostust
nr 49 „Vallavara omandamine“.
8. Nõustuda Nurme III

turbatootmisala rajamise
ja töötamisega kaasneva
keskkonnamõju hindamise aruande eelnõuga
ning lugeda aruanne asjakohaseks ja piisavaks.
9. Võtta vastu määrus
„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest
tulenevate
ülesannete
delegeerimine“.
10. Muuta Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määrust nr 3 „Sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise
kord“. Lisatakse uus sissetulekust
mittesõltuv
toetus: ühekordne toetus
puudega lapsele.
11. Nimetada volikogu
esimehe asendajaks Pärnumaa
Omavalitsuste
Liidu üldkogule Mihkel
Kalamees.
12. Infopunktid:
1.
Rahvastikutaaste
komisjoni moodustamine
2. Arupärimisele vastamine
3. 9 kuu eelarve täitmine
4. Muinsuskaitseameti
otsus (M. Mathieseni
monumendi kohta)
5. Selja koolimaja tulevik

Kohanime määramise
eelteade
Vastavalt
kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja
Sindi
Linnavolikogu
12.12.2002. a määruse nr
2 „Kohanimede määramise korra kinnitamine”
punktile 11 avalikustab
Tori Vallavalitsus eelnõu
„Kohanimede
määramine”, millega Sindi Linnavalitsuse
15.11.2017.
a korraldusega nr 429
kehtestatud Supluse tn
1 detailplaneeringu alal

soovitakse määrata Sindi
linnas tekkivate uute liikluspindade nimedeks Jõekalda tänav, Kääru tänav
ja Ranna tänav.
Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 21.01.2019
(kaasa arvatud) kirjalikult aadressil Pärnu mnt
12, Sindi linn, Tori vald,
Pärnumaa (sihtnumber
86705) või e-posti aadressil tori@torivald.ee.

Kiire interneti avaldused
Elektrilevi asub järgmisel
aastal teostama Digitee
projektist alguse saanud kiire interneti võrgu
ehitamist. Paraku ei saa
Elektrilevi Digitee projekti raames kogutud liitumisavaldusi kasutada.
Lisaks ei pruugi riigi
poolt eraldatud vahendid
tagada liiniehitust kõikide
majapidamisteni.
Seetõttu paneme kõikidele
elanikele südamele, et
küla või asumi suur liitu-

misavalduste hulk tagab
kõige kindlamini võrgu
ehituse just teie piirkonnas. Olge aktiivsed ja esitage sooviavaldus Elektrilevi kodulehel www.
elektrilevi.ee/kiireinternet
või valla kodulehel www.
torivald.ee,
paberkujul
saab avaldusi esitada Tori
vallavalitsuses Sindis ja
teenuskeskustes
Toris,
Ares ja Saugas.
Avaldusi võetakse vastu
selle aasta lõpuni!

VallaValiTsuses OTsusTaTi
7. novembril otsustati vallavalitsuses
1. Anda kasutusluba Tammiste külas
Kellukese tee 2 kinnistule kaupluse
kasutusele võtmiseks.
2. Seisukoha andmine OÜ ESTFOR Invest tselluloositehase eriplaneeringule.
8. novembril otsustati vallavalitsuses
1. Korraldada hankemenetlus ja kinnitada riigihanke „2018-2019. a lumetõrjetööde teostamine Tori valla Sauga
ja Are piirkondade kohalikel ja avalikult kasutatavatel teedel ning tänavatel“ alusdokumendid.
2. Tunnistada väikehanke „Tori valla
ajalehe trükkimisteenus“ edukaks pakkujaks AS Pajo pakkumus kogusele
5164 tk summas 895 eurot.
3. Tunnistada nurjunuks väikehange
„OÜ Sindi Majavalitsus likvideerimisteenus“.
4. Lugeda korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks viis kinnistut, mis on
kasutusel vaid suvekuudel.
5. Nõustuda OÜ Variin Agro poolt
koostatud vee erikasutusloa taotlusega.
6. Algatada detailplaneeringu koostamine Tammiste külas Valtrivälja
kinnistul.
7. Taotleda Tori valla kasuks isikliku
kasutusõiguse seadmist kahele kinnistule (Suigu küla, Tootsi tee 2; Urge
küla, Pulli kergliiklustee L2).
8. Määrata Rätsepa külas asuva Kivikeldri katastriüksuse sihtotstarbeks
100% elamumaa.
9. Nõustuda Suigu külas asuva Raiesmiku katastriüksuse jagamisega.
10. Anda ehitusluba:
10.1 Sauga alevikus Nulu tn/Vahtra
tn kinnistule tee rajamiseks;
10.2 Pulli külas Uuenäripa tee 1 kinnistule puurkaevu rajamiseks;
10.3 Sindi linnas Lõokese tn 25 kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
10.4 Sindi linnas Lõokese tn 27 kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
10.5 Eametsa külas Nirgi tee 7 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
11. Anda kasutusluba Sindi linnas
Muraka tn 32 kinnistule üksikelamu
kasutusele võtmiseks.
12. Kinnitada hajaasustuse programmist 2018 kahe rahastatud projekti
lõpparuanded ja maksta välja toetus.
13. Kinnitada Sindi Gümnaasiumi
hoolekogu koosseis.
14. Rahastada ühe lapsehoiuteenusel
käiva lapse kohatasu.
15. Moodustada 25.11.2018 toimuva elanike küsitluse korraldamiseks
komisjonid Sauga teenuskeskuses ja
Tammiste lasteaias.
14. novembril otsustati vallavalitsuses
1. Anda ehitusluba:
1.1 Tori alevikus Virula tn 11 kinnistule staadioni ümberehitamiseks;
1.2 Kilksama külas Haaviku tee 5
kinnistule elamu laiendamiseks;
1.3 Nurme külas Raimondi kinnistule abihoone püstitamiseks;
1.4 Kilksama külas Väike-Kingu
kinnistule puurkaevu rajamiseks.
2. Mitte algatada Tori valla arengukava 2018-2030 keskkonnamõju strateegilist hindamist.
3. Korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Tori Põhikooli spordiväljaku rekonstrueerimine“ ja kinnitada alusdokumendid.
4. Tunnistada väikehanke „Lennujaama tee ja Sauga mõisa tee geoloogilised tööd“ edukaks pakkujaks OÜ
Reaalprojekt pakkumusega 3880 eurot
(lisandub km).
5. Väljastada projekteerimistingimu-

sed:
5.1 Kilksama külas Kaasikukaare tee
9 kinnistule aiamaja laiendamiseks;
5.2 Urumarja külas Jõe kinnistule
mahuti rajamiseks;
5.3 Sindi linnas Kevade tn 6 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
6. Taotleda isikliku kasutusõiguse
seadmist Sauga Tankla kinnistule jalgja jalgrattatee rajamiseks ja selle avaliku
kasutamise tagamiseks.
7. Nõustuda Kõrsa külas asuva
Mangu kinnistu koosseisu kuuluva
Mangu katastriüksuse jagamisega.
8. Nõustuda Nurme külas Kirjuta
katastriüksuse jagamisega.
9. Seada sundvaldused (Kasetuka tee
6, Teeserva, Kraaviserva).
10. Anda kasutusluba:
10.1 Eametsa külas Nirgi tee 4 kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks;
10.2 Sindi linnas Kalda tee 18 kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks.
11. Vabastada korraldatud jäätmeveost kolm kinnistut, mis on kasutusel
vaid suvekuudel.
12. Moodustada vabaühenduste
poolt esitatud taotluste hindamise
komisjon.
13. Moodustada Sindi Lasteaia
direktori vaba ametikoha täitmiseks
konkursikomisjon.
14. Kehtestada alates 01.12.2018
sotsiaaltransporditeenuse hinnaks 0,15
eurot/km.
15. Kehtestada alates 01.01.2019
Sindi linnas, Supluse 2 ja Supluse 4
eluruumide üüri suuruseks 1 euro/km.
16. Rahuldada kaks projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine“ taotlust ja kinnitada
toetussummad.
17. Mitte eraldada ühele isikule elamispinda, kuna teenuse osutamine ei
ole põhjendatud.
18. Võtta vastu korraldus „Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise ruumide kulu katmine“.
19. Muuta sissetulekust mittesõltuva
toetuse taotluse vormi.
20. Avaldada tunnustust ja autasustada Tori Vallavalitsuse tänukirjaga
naisseltsi „Lained“ kauaaegset juhti
Helju Rohtsalu.
21. Tunnistada kehtetuks kolm määrust, mis reguleerisid endistes omavalitsustes sotsiaaltransporditeenuse hinda.
21. novembril otsustati vallavalitsuses
1. Sihtfinantseerida OÜ-d Sindi Vesi
250 000 euroga Tori aleviku jõe vasakkalda ÜVKA I etapi väljaehituseks.
2. Väljastada projekteerimistingimused:
2.1 Sindi linna kaugküttetrasside
rekonstrueerimiseks ning torustiku
laienduse projekteerimiseks;
2.2. Kilksama külas Graanuli kinnistule laohoone püstitamiseks;
2.3 Nurme külas Tammepesa kinnistule elamu ehitamiseks.
3. Anda ehitusluba:
3.1 Pulli külas, Koolimaja tee veetorustiku rajamiseks;
4. Määrata Urumarja külas asuva
Piparmündi katastriüksuse baasil moodustatavate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
5. Vallavara koormamine isikliku
kasutusõigusega (Koolimaja tee 11 ja
Koolipargi; Supluse tn 3; Mureli tänav;
Sauga al ja Eametsa k1).
6. Tunnistada kehtetuks ehitusluba
Tammiste külas Saluste tee 3 kinnistul
eramu püstitamiseks.
7. Anda kasutusluba:

7.1 Sindi linnas Lõokese tn 21 kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks;
7.2 Sauga alevikus Selja tee 17 kinnistule asfalt betoonisegu valmistamise
sõlme kasutusele võtmiseks;
7.3 Vainu külas Lagle tee 7 kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks;
7.4 Tammiste külas Luste tee 15 kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks.
8. Lugeda korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks viis kinnistut vastavalt
esitatud avaldustele.
9. Avaldada tunnustust Aita Puustile märkimisväärse panuse eest Tori
Raamatukogu arendamisel ning kogukonna lugejate toetamisel Tori Raamatukogu 140. aastapäeva ja 40. tööjuubeli puhul.
10. Anda Tori Jaan MTÜ-le luba ürituse „Hüvasti, reisirong“ läbiviimiseks
8. detsembril.
11. Anda Sindi Naisliit MTÜ-le luba
ürituse „Esimene Advent“ läbiviimiseks Sindi Seltsimajas 1. detsembril.
28. novembril otsustati vallavalitsuses
1. Kinnitada riigihanke „2018-2019.
a lumetõrjetööde teostamine Tori valla
Sauga ja Are piirkondade kohalikel
ja avalikult kasutatavatel teedel ning
tänavatel“ edukateks pakkumusteks
hanke osas 1 – Kilksama piirkond, OÜ
Hakkemar, hanke osas 2 – Tammiste
piirkond, Indriko OÜ, hanke osas 3 –
Sauga-Eametsa piirkond, OÜ Silvento,
hanke osas 5 – Suigu-Murru piirkond,
Urgest OÜ. Lugeda nurjunuks riigihanke osa 4 – Are piirkond, pakkumuste mitteesitamise tulemusel.
2. Määrata AS Sauga Varahalduse
lõppbilansi audiitorkontrolli läbiviijaks
Assertum Audit OÜ.
3. Korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Tori Sotsiaalmaja
ja Rahvamaja maakütte ehitamine“ ja
kinnitada hanke alusdokumendid.
4. Muuta Tori valla 2018. aasta hankeplaani.
5. Anda nõusolek Tori vallas asuvate
Tori vallale kuuluva kaheksa kinnistu
ja ühe katastriüksuse koormamiseks
isikliku kasutusõigusega seoses elektripaigaldise rajamisega vastavalt projektile „Jänese-Nurme fiidri rekonstrueerimise etapp 2“.
6. Anda ehitusluba:
6.1 Rütavere külas Indriko kinnistule ait-kuivati püstitamiseks;
6.2 Vainu külas Reinupi kinnistule
puurkaevu rajamiseks;
6.3 Nurme külas Pakketsehhi kinnistule kontor-olmehoone laiendamiseks;
6.4 Kilksama külas Liiva kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
7. Anda kasutusluba Tammiste külas
Randivälja tee 15 kinnistule gaasivarustuse kasutusele võtmiseks.
8. Nõustuda AS Tallinna Lennujaam
poolt koostatud vee erikasutusloa taotlusega.
9. Pikendada ühe hajaasustuse programmi 2018. a taotluse lõpptähtaega
taotleja avalduse alusel.
10. Kinnitada kahe hajaasustuse
programmist 2017 rahastatud projekti
lõpparuanded ja maksta välja toetus.
11. Lugeda korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks kinnistud vastavalt esitatud taotlustele.
12. Anda Kaitseliidu Pärnumaa
malevale luba rivistuse Orkaan XIII
läbiviimiseks Sindi linnas 2. detsembril.
13. Eraldada ühekordset toetust neljale vabaühendusele.
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lõplikud hääletustulemused
Sauga
aleviku,
Tammiste,
Eametsa, Kilksama, Nurme,
Kiisa ja Vainu küla elanikud said
avaldada ajavahemikul 19.-21.
novembril elektrooniliselt ning
25. novembril hääletuspunktis
arvamust võimaliku halduspiiri
muutmise osas.
Rahvastikuregistri
andmetel
3173st
hääletusealisest
inimesest osales 1315 inimest,
esialgu Siseministeeriumist väljastatud nimekirjale lisandus 9
isikut, kes olid end vahepealse aja
jooksul hääletuspiirkonda sisse
kirjutanud.
Esialgsed
hääletustulemused
avaldasime 25. novembri õhtul
valla kodulehel, kuid hiljem selgus, et elektroonse hääletuse teenusepakkuja oli ekslikult edastanud Sauga aleviku suhtes valed
andmed. Vallavalitsus küsis teenusepakkujalt ametlikku selgitust
ja peale täiendavat kontrolli avaldame nüüd õiged tulemused ja
teenusepakkuja selgituse.
Mõlema küsitluspunkti nimekirjades oli ka isikuid, kes olid
hääletanud nii elektrooniliselt kui
ka sedelil. Neid isikuid oli kokku
6: Tammistes 3, Sauga alevikus 1,
Nurme külas 1 ja Kilksama külas
1. Pärast topelt häälte kustutamist AS Andmevara poolt, saatis
viimane lõplikud e-häälte valimistulemused, mis erinesid Sauga
aleviku osas esialgu saadetud tulemustest, nimelt olid „JAH” ja „EI”
vastanute arvud vahetuses.
AS Andmevara teenuse juht
Aira Leht selgitas vastuses pöördumisele järgmist: «Küsitluse
andmete esmakordsel edastamisel tekkis viga inimliku eksimuse
tõttu. Pärast e-hääletuse lõppu
edastasime hääletuse tulemused,
kuid häälte arvu kopeerimisel
e-kirja formaati toimus eksitus
Sauga aleviku küsitluse andmetes ning „Jah” ja „Ei” tulemused
läksid omavahel vahetusse. Pärast
Tori Vallavalitsuse ametlikku
pöördumist eksimuse osas kontrollisime kõik andmed uuesti üle,
tuvastasime vea Sauga aleviku
hääletusel ning edastasime koheselt õiged andmed. Eksimus tekkis süsteemiväliselt andmete edastamisel meie töötaja poolt, mitte
VOLIS-es ning süsteemi töökind-

lust antud intsident kahtluse alla
ei sea.”
„Kinnitame, et kõik VOLIS
kogutud andmed on kontrollitud ning vastavad tõele,” lisas
tootejuht ning kinnitas, et elektrooniliselt hääletas Sauga aleviku
elanikest Pärnu linnaga liitumise
poolt „Jah»114 inimest ja „Ei” 72
inimest.
Hääled lugesid lõplikult üle
häältelugemise komisjonide liikmed ning pärast häälte kontrollimist kinnitati protokolliga andmete õigsus.
Hääletuse tulemused 29.11.18
kinnitatud seisuga on järgmised:
Sauga alevikust 218 soovis liituda Pärnu linnaga, 132 soovis
jääda Tori valda. Kokku hääletas
350 inimest ehk 37,5% Sauga aleviku hääletusealistest elanikest.
Eametsa külast 116 inimest
soovis liituda Pärnu linnaga, 74
soovis jääda Tori valda. Kokku
hääletas 191 inimest ehk 47,3%
Eametsa küla hääletusealistest elanikest. Üks sedel loeti kehtetuks.
Nurme külast 46 inimest soovis
liituda Pärnu linnaga, 12 soovis
jääda Tori valda. Kokku hääletas
58 inimest ehk 40,6% Nurme
küla hääletusealistest elanikest.
Kilksama külast 51 inimest
soovis liituda Pärnu linnaga, 91
soovis jääda Tori valda. Kokku
hääletas 142 inimest ehk 41,8%
Kilksama küla hääletusealistest
elanikest.
Tammiste külast 381 inimest
soovis liituda Pärnu linnaga, 122
soovis jääda Tori valda. Kokku
hääletas 503 inimest ehk 41,6%
Tammiste küla hääletusealistest
elanikest.
Kiisa külast 13 inimest soovis
liituda Pärnu linnaga, 22 soovis
jääda Tori valda. Kokku hääletas
35 inimest ehk 50% Kiisa küla
hääletusealistest elanikest.
Vainu külast 13 inimest soovis
liituda Pärnu linnaga, 24 soovis
jääda Tori valda. Kokku hääletas
37 inimest ehk 49,3% Vainu küla
hääletusealistest elanikest.
Külade elanike arvamus on
üheks otsuse langetamise asjaoluks, mille põhjal teevad lõpliku
otsuse Tori valla ja Pärnu linna
volikogud.

Võtame aasta kokku
lauri luur
vallavanem

Aasta 2018 hakkab tasapisi ühele
poole saama. Kindlasti ei ole
olnud tegemist lihtsa aastaga.
Vallavolikogus käis pea sügiseni
pidev poliitiline heitlus ning
vallavalitsus kohanes uute oludega. Kogu selle virvarri keskel
jäi kindlasti mõni vallakodaniku
kiri vastuseta või mõni lihtne ja
harjumuspärane asi kuskil tegemata. Oli selleks siis mõni niitmata murulapp, ebaõnnestunult
hooldatud teelõik, hilinenud jõulutuled või pikale veninud menetlused muudes küsimustes. Kuid
teisalt sai teha ka midagi uut ja
midagi paremini kui varem. Aga
eks see oli üks õppimise aasta
meile kõigile.
Vaadates nüüd otsa tehtule, siis
üks märgiline aasta oli see kindlasti teedeehituses. Sindi tänavate
pindamine jäi küll pooleli, kuid
seevastu sai teede olukorda üle
valla jõudsalt parandatud. Kokku
saab selle eelarveaasta vahenditega tolmuvaba katte üle kahekümne kilomeetri teid ja tänavaid
ning ega uuendatud kruusakatete
mahtki sellele väga alla jäänud.
Sel aastal oli suur osa mustkatte
ehitusmahust küll Sindis, kuid
sellega saab valdav osa tehtud
ning järgmistel aastatel saab keskenduda juba teistele piirkondadele, kus teede olukord kehvem.
Näiteks Aresse, Saugasse või
Torisse. Igas piirkonnas on omad
murekohad, mida asume järjest
täitma, püüdes tööde mahtu sarnasel tasemel hoida.
Teine suur samm oli kindlasti
Sindi kergliiklusteede rajamine,
mis sai toetuse EASi linnalisest
meetmest. Sama programmi
raames jäi veel tegemata Viiral
Pärnu mnt äärne osa, kuid see
vajab ringi projekteerimist. Sauga
piirkond on saanud samast meetmest toetust, kuid käesolev aasta
kulus maamõõtmiste ja erinevate
läbirääkimiste peale, mistõttu
saab Jänesselja tänava ja UrgePulli kergteed kasutada parimal
juhul alles järgmisel sügisel. Kilk-

sama kergliiklustee peab ootama
maade küsimuste lahenemist
ning alles seejärel saab näha, kas
see realiseerub. Tori-Selja kergliiklustee II etapp tehakse valla
enda vahenditest, seal on ehitusleping juba allkirjastatud ning
kevadel saavad ehitustööd alata.
Tänavavalgustuses
liigume
pikkade sammudega säästlike
lahenduste suunas. Sel aastal
tehti korda Sauga alevik ja Suigu
küla. Järgmisel aastal loodame
sama teha Sindis ja Tori asulates,
kuhu loodame kaasata ka KIKi
vahendeid. Are alevikus jääb ka
mõni lõik parandada ning samuti
ootab valgust Are-Niidu kergliiklustee, kuid seda viimast oleme
sunnitud mahuka lasteaia investeeringu tõttu ilmselt aastasse
2020 lükkama.
Meie kaks lasteaeda on saanud toetust energiakulude kokkuhoiuks. Jänesselja lasteaed on
sisuliselt valminud ning Suigu
lasteaeda projekteeritakse ja ehitus peaks algama 2019 suvel.
Sellega saavad korda kõik valla
lasteaiad. Koolidega on lood pisut
kehvemad. Loodetud toetus Tori
koolile jäi saamata, kuid vallal
endal paraku sellist võimekust ei
ole, et hädasti renoveerimist ootavaid Sindi ja Tori koole vuntsima
asuda. Anname omalt poolt kõik,
et leida uued toetusvõimalused.
Omaette suur teema on sotsiaalmajad. Suigu sotsiaalmaja on
kõige paremas seisus, teistes piirkondades on lood oluliselt kehvemad, kuid nii see jääda ei saa, sest
halvad elamistingimused on ohtlikud nii sealsetele elanikele kui
ka kõigile ümbritsevatele. Hiljutine näide on meil võtta Sindist
Kooli tänava tulekahjust, kus eluruum oli juba ohtlikus olukorras
ning teadaolevalt elanik ka suitsetas siseruumides. Paraku veel
uurimise all olev tulekahju võttis
endaga inimelu ja suure maja.
Tegemist ei olnud küll valla
eluruumiga, kuid nii mõneski
sotsiaalkorteris on sarnased probleemid. Suur samm oli Sindi
ühiselamute
renoveerimiseks
toetuse saamine, millega võtame
eesmärgiks lahendada piirkonna

Turvaline jõulukuu
rain reinsOn

PiirkonnaPoliTSeinik

Käes on järjekordne detsember ja sellega seonduvalt soovin kirja panna
mõned mõtted.
Pühade ajal on liikumist tavapärasest rohkem
ning sõitmist on palju,
eriti pimedal ajal. Praegune ilmastik toob liikluses kaasa palju erinevaid
ohte ja tuleks olla eriti
ettevaatlik. Hoolige oma
lähedastest ja mõelge
sellele, et te ei kiirustaks
liikluses, sest teid oodatakse koju. Teeolud on
väga heitlikud ning hommikusel vihmamärjal teel
võib õhtuks olla eluohtlik
must jää. Oluline on olla
liikluses
tähelepanelik

ning valida teeoludele
vastav sõidukiirus.
Tori vallas on viimasel ajal murekohaks
kodude tuleohutus. Paljud küttekolded on väga
halvas seisus ja tubades
puuduvad suitsuandurid. Pidage kinni kütmise heast tavast ja laske
regulaarselt spetsialistil
kolded üle kontrollida.
Lisainfot saab päästeala
infotelefonilt 1524.
Pühadeks ära sõites
tuleks lukustada uksed ja
aknad, paluda naabritel
jälgida teie elamist ning
kodust eemal viibimist
ei ole mõistlik sotsiaalmeedias avalikult reklaamida.
Turvalist pühadeaega!

sotsiaalkorterite seisukorra ja
vajaduse. Järgmisel aastal loodame projektile juba hoo sisse
lükata, kuid lõplik valmimine
võib lükkuda kaugemale. Kesised sotsiaalpinnad on mureks ka
Toris, kus tuleb samuti kindlam
plaan välja mõelda.
Sel aastal oli loomulikult kriitilise tähtsusega Sindi soojamajanduse võõrandamine. Katlamajad muidugi töötasid, kuid
nende tehniline seisukord oli alla
igasugust arvestust ning investeeringuvajadus oli pea 1,5 mln
eurot. Sisuliselt istuti tiksuva
pommi otsas, mis oleks mingil
hetkel viinud soojakatkestusteni
ja see omakorda järsu hinnatõusuni. Lisaks oli linnale kuuluv
katlamaja haldamisega tegelev
ettevõte Sindi Majavalitsus OÜ
viidud pankroti äärele. Tänane
uus haldaja, SW Energia, teeb
jõudsaid samme, et saada KIKist
investeeringuteks toetust, et
tagada mõistliku hinnaga stabiilne toasoe ka tulevikus.
Lõpetuseks peatun ka Sauga
rahvaküsitlusel.
Koalitsiooni
poolt kokku lepitud küsitlus
Pärnu linna koosseisu arvamise
osas sai elluviidud. Tulemused on
osadele sobivad ja teistele mitte.
Kordan taaskord enda sõnu, kuid
pean oluliseks üle rõhutada, et
see küsimus on rahva poolt tõstatatud ja rahvas saab sellele lahenduse anda. Täna on kolm (Kiisa,
Vainu ja Kilksama) küla vastanud eitavalt ja neli (Sauga alevik
ning Nurme, Eametsa ja Tammiste küla) jaatavalt. Sellest lähtuvalt saame asuda edasi tegutsema. Edasised tegevused on
ülemineku paketi kokkupanek,
läbirääkimised linnaga, paketi
avalikustamine ja avalikud arutelud jms. Pean oluliseks lisada, et
tegemist on väga üldise tegevusplaaniga ja detailsema info ning
teated avalikustame järgmistes
lehtedes. Peamine on see, et piirkonna elanikud saavad siinjuures
alati kaasa rääkida.
Soovin teile kaunist
pühadeaega!

etnograafiline üritus
suigu seltsimajas
9.-10. veebruaril 2019
Viiu TaMla, Suigu raamaTukogu
Kõik huvilised on oodatud laupäeval, 9. veebruaril kell 10.00 Suigu seltsimaja juurde, et
alustada meister Margus Rebase juhendamisel Tori kihelkonna karjapoisi korvi punumise
õppimist. Seljas peavad olema ilmastikukindlad riided ja kaasas taskunuga ning oksakäärid, sest alustuseks suundume metsa materjali korjama. Peale seda ootab meid soe tuba
Suigu seltsimajas, kus on ka lahedalt ruumi,
et punumisega tegeleda. Planeerida tuleks
kindlasti kaks päeva.
Osavõtt palun registreerida Suigu raamatukogu juhataja juures suigu@pkr.ee või
53060752.
Kes soovib lapse kaasa võtta, siis kõik lapsed
on koos vanematega oodatud ja nende eest ei
ole osavõtutasu vaja maksta. Koolituse hind
on 27€.
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Tulekahjus hukkunu
KaTariina VaaBel

avalike SuheTe SPeTSialiST ja
Sindi TuleTõrje SelTSi liige

20. novembri öösel toimus Sindis
eluhoone põleng, milles kahjuks
hukkus üks meie valla elanik.
Tegemist oli väga halvas seisukorras muinsuskaitse aluse puidust
hoonega, kus oli 12 korterit. Kaks
neist olid eraomandis ja teised
kuulusid vallale.
2017. aasta alguses koliti toonasele Sindi linnavalitsusele kuuluvatest korteritest inimesed välja
ning kõigile võimaldati keskküttega ja elektriga varustatud sotsiaalpinnad. Kahjuks eraomandis
korteris elav inimene ei nõustunud ohutule pinnale kolima. Kinnistusraamatu andmetel on teise
eraomandis korteri omanikuks
ettevõte, kuid see seisis tühjana.
Peale inimeste ümberkolimist
suleti valla omandis olevate korterite aknad ja uksed, et keegi
hoonesse sisse ei pääseks. Peamiselt just selle tõttu, et hoone oli
varisemisohtlik, küttekolded olid
amortiseerunud ning osades korterites ei olnud ka elektrit.
Korterisse jäänud 61-aastane
mees oli sotsiaalabi klient, valla

sotsiaaltöötajad puutusid temaga
tihti kokku ning üritasid ohutule
elamispinnale paigutada. Vahetult enne põlengut külastasid
meest ka Päästeameti esindajad,
kes ka samal päeval uue suitsuanduri paigaldasid ja ohutusalaselt nõustasid. Ka varasemalt
on meest külastanud Päästeameti
esindajad, Sindi Tuletõrje Selts,
piirkonnapolitseinik ja muinsuskaitse esindajad.
Kahjuks on meile ja Päästeametile teada veel palju selliseid elamisi, kus on koos eluviisidega ka
eluruumid ohtlikud, kuid inimesed keelduvad ümber kolimast ja
harjumusi muutmast.
Peale kahetsusväärset sündmust toimus kohtumine Tori
valla, Päästeameti, piirkonnapolitseinikega ja muinsuskaitse
esindajatega, kus arutati, mida
ja kuidas teha põlenud hoonega
edasi ja mida saame ühiselt teha,
et enam inimesi tules ei hukkuks.
Me oleme tulekahjudes selle aastaga kaotanud juba 42 inimest üle
Eesti, ühtegi rohkem ei tahaks!
Palume kõigil oma kodudes
ning oma lähedaste, tuttavate ja
naabrite kodudes märgata võimalikke ohtusid ja õnnetusi ennetada. Paigaldage suitsuandur,

lõppes suurõppus Orkaan 2018
laske korstnapühkijal küttekolded üle vaadata, elektrikul elektrisüsteemid üle vaadata ja soetage
tulekustuti. Kui vajate nõu, mida
oma kodus ohutumaks teha,
helistage Päästeala infotelefonile
1524 ja küsige kodunõustamist.
Kodu peaks olema inimese kindlus, mitte ohuallikas!
26. novembril kohtus Tori valla
kriisikomisjon, kus osalesid vallavalitsuse esindajad, piirkonnapolitseinikud, Päästeameti esindajad
ja Sindi Vee esindajad, et arutada,
kuidas ühiselt meie territooriumil kriisideks paremini valmis
olla. Kõne all oli turvakaamerate
paigaldamine valla erinevatesse
avalikesse kohtadesse, möödunud
suur tulekahju Sindis, veeohutuspüstakute soetamine ja kriisiõppus.
Tori vald on Lääne-Eesti regionaalsele kriisikomisjonile edastanud ka õppuse kava järgmiseks
aastaks – harjutame omakeskis
ja koostööpartneritega läbi, kui
üks meie elutähtis teenus, kohalike teede läbitavus, on katkenud.
Õppuse eesmärk on parandada
valmisolekut kriisideks ja täiendada kriiside lahendajate teadmisi, et vajalikul hetkel läheks
kõik sujuvalt.

KaiTseliiDu PärnuMaa
MaleV
2. detsembril lõppes Lääne maakaitseringkonna õppus “Orkaan
XIII”. Pärnu-, Lääne ja Saare
maakonnas harjutasid üksused
konventsionaalset ja mittekonventsionaalset sõjapidamist ning
korrakaitseülesannete täitmist.
Pärnumaal toimus õppus Tori
vallas mõlemal pool jõge, kus
lahingutegevus liikus maastikul
ja asulates Sindi suunas. Hommikul Sinti jõudnud linnalahingud kohalikke ei üllatanud, küll
aga tekitas see linlastes uudishimu. Huvilised saidki lahingute
edenemist päeva jooksul kohapeal jälgida. Kui ründavad üksused jõudsid Sindi raekoja juurde,
kõlas peagi harjutuse lõppu kuulutav tunnussõna. Võitlejatele ja
uudistama tulnud pealtvaatajatele pakuti Kaitseliidu ja Naiskodukaitse väliköögist sooja sõdurisuppi.
Õppus lõppes rivistusega, kus
osales ka Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili. Kiili tänas

„Orkaanist“ osavõtjaid ja rõhutas selle vajalikkust riigikaitses.
„Et hoida ära need tormituuled,
mida näeme maailmas täna,“
põhjendas ta taoliste õppuste
vajalikkust. Kiili sõnul on meil
olemas nii tahe kui ka oskused
oma vabaduse kaitseks.
„Orkaan“ ei piirdunud ainult
sõjapidamisega, selle raames toimus lisaks ka muid väiksemaid
õppusi. Naiskodukaitse eestvedamisel olid laupäeval koos Naiskodukaitse, Kaitseliidu, Pärnu
linna, Politsei- ja Piirivalveameti,
Päästeameti ja Punase Risti esindajad. Töisel seminaril täpsustasid ja kooskõlastasid asjatundjad
plaane eri liiki evakuatsioonide
tarbeks.
Reedest pühapäevani kestnud
õppusest võtsid osa Pärnumaa,
Saaremaa, Lääne ja Rapla malevate kaitseliitlaste kõrval ka Läti
vabatahtlike riigikaitseorganisatsioon Zemessardze, Kalevi
jalaväepataljon ning Politsei- ja
Piirivalveameti üksused. Kokku
osales „Orkaanil“ üle tuhande
inimese.

noortepäev 2018
helena ranDlahT
noorTe Tugila

21. novembril toimus esimest
korda Tori valla Noortepäev,
mille idee sai alguse, kui ühise
laua taga istusid Tori noorsootöö
nõunik ja Are ning Sauga Noorte
Tugila töötajad. Vallas on üritusi
igas vanuses elanikele, kuid noored on seni olnud kõige keerulisem rühm, kellele suuri üritusi
korraldada.
Ideest sai kiiresti edasi liigutud
teostuseni ja tulemust nägime
21. novembril Are Huvikeskuses,
kuhu olid kokku tulnud vanema
kooliastme noored Sindist, Arest,
Saugast ja Torist. Ürituse ideeks
oli noorte tavaline koolipäev sisustada ära natukene teistmoodi.
Pakkudes ikkagi hariduslikku
aspekti, aga ka võimalust katsetada täiesti uusi asju. Eesmärgiks
oli pakkuda n-ö “Laheda koolipäeva” kogemust kõikidele noortele. Kuna eelmainitud üritus on
Tallinnas ja see toimub kooli-

lõpurivistus Sindis. Foto: Margit Kaur
Foto: Danel rinaldo

päeval, siis paljudel noortel ei ole
võimalust seal osaleda. Ürituse
õnnestumisel oli meie tugevaks
partneriks vald, kes suunas koole
osa võtma.
Noorte päeva sisustas ära psühholoog Helar Peterson, kes rääkis
noortele motivatsioonist ja selle
tekkimisest, räägiti ausalt kanepist ning selle mõjust arenevale
ajule. Eesti Inimõiguste Keskusest Kari Käsper rääkis noortele,

miks on inimõigused olulised.
Noored said tantsida silent disco’ l,
magic mirror’ iga pilti teha, vaadata Vertical Fitnessi lahedat
etteastet ning kaasa elada Aropi
esinemisele. Toitlustada aitasid
noori Sindi ja Audru kokandusklubi liikmed. Suur kummardus
ja veel suuremad tänud kõikidele osalejatele ning inimestele,
kes aitasid selle päeva teoks teha.
Kohtume juba järgmisel aastal!

naisseltsingul
uus juht
20. novembril tunnustati ning
tänati Tori valla tänukirja ja
lilledega Helju Rohtsalut pikaajalise (14 aastat) naisseltsingu
Lained juhtimise eest. Teatepulk
anti edasi uuele esinaisele Kaire
Partsile.
Täname Helju Rohtsalut pikaajalise tubli töö eest ning soovime toimekust ka edaspidiseks!
Kaire Partsile soovime jõudu
uues auväärses ametis esinaisena!
Vasakul Helju Rohtsalu,
paremal Kaire Parts

noorsootöö nädala fotokonkurss ja
bowlinguturniir sindi noortekeskuses
helle VenT

Sindi ank juhaTaja

Noorsootöö nädala raames 19.25. november viisime läbi fotokonkursi, kus oli teemaks „Minu
kõige vahvamad hetked noorsootöö nädalal“.
1. koht – Andro Seppi „Vise“
noortenädala bowlinguturniirilt
2. koht – Elisabeth Mitt „Ise
tehtud“ Ares toimunud noortepäeva kokkamisest.
3. koht – Kaari Kasemaa
„Noortekeskuse kutsa“ nädala
esimesest päevast
4. koht – Elisabeth Mitt „Juur-

vili on tervislik“ Ares toimunud
noortepäeva kokkamisest.
5. koht – Fred Hussar „Müstiline sinine“ nädala viimaste tundide müstilisest taevast
6. koht – Kaari Kasemaa „Vihmapiisad aknal“ nädala esimesest
päevast.
Nädala sportlik osa toimus
Perona Bowlingus 24. novembril.
Turniiri tulemused: 1. koht –
Fred Hussar, 2. koht – Richard
Kandimaa, 3. koht – Andro
Seppi.
Suur tänu osalejatele ja palju
õnne võitjatele!

Vallavalitsus on 31. detsembril
suleTuD.
alustame uuel aastal 2. jaanuarist
tavapärastel aegadel.
Foto: ave aaslaid

Foto: Ülo Soomets
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rõõmu sudokust kõigile
KerDi MihhailOVa
Sindi gümnaaSiumi
maTemaaTikaõPeTaja

19.11- 23.11 viisid Sindi Gümnaasiumi 7.a klassi õpilased läbi
10 koolitundi, kus tutvustati
1.-4. klasside õpilastele sudokut.
Tundide
ettevalmistamisel
valisid 7.a klassi õpilased vastavalt vanuseastmele sobilikud
ülesanded ning õpetaja aitas
köita igale algklassiõpilasele oma
sudokuraamatu. Seitsmendikud
valmistasid
näitlikustamiseks
magnetnumbreid, otsisid huvitavaid fakte sudoku kohta ning
harjutasid ja muretsesid, kuidas
seletada nii, et kõik lahendada
oskaksid ja kuidas klassis korda
hoida.
Ootusärevalt andsid õpilased
oma esimesed tunnid. Pärast
tunni läbiviimist oli palju erine-

vaid emotsioone: huvitav, väsitav,
keeruline, tunti rõõmu, et kõik
said aru. Kuid sajaprotsendilise
kindlusega saab väita, et eesmärk
sudokut tutvustada läks korda.
Tagasiside 7.a ja nende matemaatikaõpetaja suure ettevõtmise
kohta oli ülevoolavalt positiivne.
Arvati, et noored õpetajad olid
tasemel ja suutsid haarata väikeste õppurite tähelepanu ning
sütitada neis uudishimu sudoku
vastu. Pärast tundi ei suutnud nii
mõnigi õppur oma sudoku vihikut käest panna ning pusis edasi
vahetunnis ja koduski. Võib
väita, et Sindi Gümnaasiumi
140 algkooliõpilast on tutvunud
sudoku võlumaailmaga ning nii
mõnestki on saanud tulihingeline sudoku fänn.
Tänan 7.a klassi õpilasi tundide andmise ja ettevalmistamise
ning 1.-4. klasse sudokumaailma
astumise eest.

sindi naisliidu kadripäev
JuTa VellesTe

Sindi naiSliidu eSinaine

Sindi Naisliit tähistas kadripäeva
Sindi Sotsiaaltöökeskuses 21.
novembril.
Miksikese andmetel on kadripäev
eesti rahvakalendri tähtpäev, mis on
saanud nime Aleksandria pühaku
Katariina mälestuspäeva järgi. Seda
rikkaliku kombestikuga päeva on
eestlastel vaja. Kadrid kandsid sel
päeval vaid valgeid riideid. Kadri
rituaal koosnes maskeerimisest,
tuppa tuleku tseremooniast, küsiti
luba akna taga lauldes. Kadri andideks olid uba, käkk, liha, herned

ja karask. Praegusel ajal pakutakse
kommi, õunu ja raha.
Naisliidu Kadripeole saabusid
Kadrid Viljandist lauluga „Uhtiuhti-uhkesti“, kitarril saatis Jüri
Saamel ning kõik külalised laulsid
rõõmsalt kaasa. Külalisi oli erinevaid – Oore külast, Torist ja piirkonnapolitseinik Piret Dreimann. Peale
juttu istuti koos kohvilauda ja hiljem tantsiti ka Jüri muusika saatel.
Peoruum oli väga hubane ja kaunis.
Sotsiaaltöökeskuse juhataja Renna
poolt süüdatud küünlad tegid ilusa
alguse peagi saabuvale jõuluajale.
Soovime kõigile pidulistele ja eakatele ilusat algavat advendiaega.

Porgandiga pealinna
anne niiBO

PääSuSilmade klubi PreSidenT

Juba mõnda aega olid Are Huvikeskuse Pääsusilmade klubi liikmete seas ärevad jutud seoses rongiliikluse lõppemisega. Rong on
sõitnud Tallinna ja Pärnu vahet
juba 90 aastat, aga meie inimestest oli vaid 3 varem rongiga sõitnud. Otsustati see viga parandada
enne kui hilja. Nii kiirustasidki 15
klubilist jõulukuu esimese päeva
varahommikul Tootsi raudteejaama, kust leiti eest trobikond
Tootsi inimesi, kes samuti olid
otsustanud viimase rongisõidu
teha ja pealinna paremaid kohti

külastada. Oli mõnusalt soe ja
hubane pehmetel istmetel sõita.
Rong ei raputanud ega kolistanud
jaamast jaama nagu vanasti, vaid
veeres pehme vurinaga ja pidas
sõidugraafikust suurima täpsusega kinni.
Esimene käik oli Nukumuuseumisse. See on suurepärase ülesehitusega asutus, kus igav juba
ei hakka. Giid rääkis nukuteatri
ajaloost, etendustest ja näitlejatest
huvitavaid lugusid. Nägime erinevate maade ja lavastuste nukke,
testisime oma julgust õuduste toas
ning klaassilda ületades. Oli kosutav ja muljeterikas tund.
Kui olime nautinud Raekoja
platsi jõuluturu melu ja keha

kinnitanud, oligi aeg minna Tervishoiumuuseumisse. Saime suurepärase giidi, kes meid oma huvitava jutustamisoskusega läbi 15
saali juhatas ning meie teadmisi
oma keha kohta tunduvalt täiendas. Lõpuks nägime seda, kuidas
meie giid Jegor nukku Joosepit
lahkas. Ükshaaval võttis kehast
erinevaid siseelundeid välja, näitas neid, lasi katsuda ja selgitas,
kuidas need töötavad. Oli veidi
õudne ja põnev.
Enne kojusõitu jõudsime veel
ära käia Balti jaama uhkel turul
ning olimegi jälle rõõmsasti vagunis. Nalja ja naeru oli küllaga,
häid muljeid kordaläinud päevast
samuti.

Ülemaaline Jõuluvanade Konverents algas sindist
urMas saarD
kylauudiS.ee

Sindist Suur-Pärnusse liikuma
asunud XVIII Ülemaaline Jõuluvanade Konverents avas 2. detsembril oma esimese postkontori
Sindis Raudtee tänaval, mille
vahetusse lähedusse jäid sotskeskus, noortekeskus ja Renna enda
kätega valmistatud jõulupuu installatsioon.
Jõuluvanade konverents tõi Sindi
rahva liikvele lausa lugematul hulgal, mille sarnast vanemadki inimesed hästi ei mäletavat. Jõulutaatide, -memmede, päkapikkude
ja Janne Ristimetsa tantsuinglid
kogunesid 1. detsembri hommikul
Sindi liuvälja servas asuvasse seltsimajja külmakraadides näpistatud
ninasid soojendama. Sealtsamast
läksid nad oma uhkete neljarattaliste tõldade pasunate vilinal läbi
linna teele. Jaama tänaval peatunud ilmatuma suurt autode rivi ja
enam kui pooltsada punakuuelist
ootas kannatamatult ennenägematult suur rahvamurd.
Jõuluvana postkontori laval
esines piparkoogivabriku ansambel Kardemon. Lava ees tantsisid

Foto: Urmas Saard

Janne Ristimetsa tantsuinglid.
Naisliit vaaritas teed, lõikas kringlit ja kostitas piparkookidega.
Samal ajal töötas jõuluvana postkontor täistuuridel.
Raudtee tänaval peatumiseks
kavandatud üürike pool tundi
kulus märkamatu kiirusega ja
punakuueline arvukas seltskond
võttis suuna naabruses asuvasse
Suur-Pärnusse. Sindist liitus jõuluvanade konverentsi lustliku seltskonnaga ka Külauudiste infoveski
reporter, kellele pakkus kogu pikal

teekonnal küüti jõulutaat Elmar ja
-memm Naima, perekonnanimega
Melnits. Nemad tulid konverentsile Kilingi-Nõmme linnast.
Juta Velleste sõnul jätkus konverentsi lahkudes pidu omakeskis.
Esinesid Sindi Murueided ja Pärnu
Tammsaare kooli Pärlike. Pärnu
praostkonna praost Tõnu Taremaa
jagas advendi tuld kodudesse viimiseks.
Loe pikemat lugu ja vaata pildigaleriid www.kylauudis.ee portaalist.

leibkonna eelarve uuring
sTaTisTiKaaMeT

Foto: Sindi Sotsiaaltöökeskus

Üks raamat on sündinud
aiTa PuusT

Tori raamaTukogu

Novembri lõpupäevil esitles
Daivi Jõerand Tori raamatukogu
juubeliüritusel oma luulekogu.
Kaunilt kujundatud raamatu
pealkirjaga “Täis hingetõmbeid
eestimaine ilu” koosneb kahest
sonetipärjast ja valikust varasematest luuletustest. Hingelised ja
mõtestatud sõnad edastavad tundemaailma kõige erinevaimaid
varjundeid. Kestev on armastus
Eestimaa vastu, kordumatu ja
möödumatu on armastus mehe
ja naise vahel. Kuigi kohati nukra
alatooniga, kumab igast värsi-

reast vastu kirglikkus ja elujõud.
Luuleraamatu on illustreerinud
Tiiu Lehiste.

Statistikaamet alustas 9. detsembril
leibkonna eelarve uuringut, millega
kogutakse leibkondadelt andmeid
nende igapäevaste kulutuste ja tarbimise kohta. Uuring kestab 2019.
aasta lõpuni.
Peale leibkondade kulutuste ja
tarbimise info, kogub uuring teavet ka leibkondade koosseisu, leibkonnaliikmete perekonnasuhete,
tööhõive ja hariduse kohta, samuti
leibkonna elamistingimuste ja püsikaupade olemasolu kohta.
Statistikaameti juhtivanalüütik
Anet Müürsoo selgitas, et uuringu
andmeid kasutavad lisaks Statistikaametile ka ministeeriumid ja teadusasutused, sest tulemuste põhjal
saab analüüsida nii seda, millele
leibkond kulutab, kui ka jälgida
kulutuste trendide muutumist ajas.
„Kui tuua paar näidet, siis uuring
võimaldab hinnata, mida on ostnud üheliikmeline leibkond, milliseid kulutusi teevad üksik- või
mõlema vanemaga või pensionäride leibkonnad,” rääkis Müürsoo

ja lisas, et samuti saavad tarbijad
ning toodete ja teenuste pakkujad
infot selle kohta, millele kulutatakse rohkem ja mida aasta jooksul
enim tarbitakse.
Uuring hõlmab ligi 9000 leibkonda, keda 2019. aasta jooksul
külastavad Statistikaameti küsitlejad. Kõik uuringusse sattunud
leibkonnad saavad Statistikaametilt eelnevalt sellekohase teate.
Leibkonda külastaval küsitlejal on
fotoga Statistikaameti töötõend.
„Loodame, et kõik leibkonnad, kes
saavad teate uuringusse sattumisest,
selles ka osalevad,” märkis Müürsoo. „Iga leibkonna käitumismuster
on unikaalne ning kui uuringusse
sattunud leibkond vastamast loobub, ei saa teda mõne teisega asendada ning kaotsi läheb Eesti tervikpildi väärtuslik osa,” selgitas ta. Iga
uuringusse sattunud leibkond esindab umbes sadat Eesti leibkonda.
Müürsoo märkis, et uuringus osaledes annab iga vastaja panuse, et
riik saaks meid kõiki puudutavate
otsuste tegemisel tugineda tõesele
ja usaldusväärsele teabele.
Leibkonna eelarve uuring koos-

neb Statistikaameti küsitleja tehtud
intervjuudest leibkonna pea ja kõigi
vähemalt 15-aastaste leibkonnaliikmetega ning leibkonna kulutuste päevikust, mida täidetakse
leibkonna kahe nädala kulutuste
kohta. Päevikut on võimalik täita
kas paberpäevikuna või kogudes
kokku kõik tšekid. Tšekkidel olevat infot paberpäevikusse ümber
kirjutama ei pea.
Päevikusse märgitakse kahe
nädala jooksul iga leibkonnaliikme
kõik kulutused: toidukaubad, tarbekaubad, rõivad ja jalanõud, väljas
söömised ning kõik maksed ja ostetud teenused. Seda, kuidas päevikut täita, õpetab küsitleja.
Statistikaamet tagab kõigile leibkonna eelarve uuringu vastajatele
nende andmete kaitse. „Kogutud
andmeid töödeldakse ja kasutatakse ainult üldistatult, tulemuste
avaldamisel ei seostata neid mingil viisil vastaja isikuga,” selgitas
Müürsoo.
Statistikaamet avaldab uuringu
tulemused 2020. aastal. Lisateavet
uuringu kohta saab Statistikaameti
veebilehelt.
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Mul käis esimest korda ametlik korstnapühkija
hillar KOhV
Enne majakatuse uuendamist pühkisin ise oma maja
korstent ning seda sai tehtud selliselt, et sai valitud
kas väike kuusk või kuuselatv, seotud selle külge kivid
ning ka pikem nöör ning
siis korstnas sellega üles-alla
“sügatud”.

Umbes viis aastat tagasi
sai vahetatud minu majal
katus ning tehtud ka uus
korsten. Seda aitas teha Erik
Koodres, kes aitas ka plekkplaadid katusele panna.
11. detsembril 2018. aastal
käis mul aga ametlik korstnapühkija Siim Tagam, kes
pühkis maja korstna ära
ning pani katusele ka puidust redeli, et edaspidi oleks

Manpoweri kliendiks on Metsä Wood Pärnu kasevineeri tootmise tehas. Tehase töökeskkond ning seadmed on uued,
modernsed ning turvalised. Hetkel töötab tehases ligi 100 töötajat ning järk-järgult kasvades pakub Pärnu tehas tulevikus
tööd 200 tootmisvaldkonna spetsialistile.
Seoses uute tootmisliinide ja järeltöötlusosakonna käivitamisega ootame oma meeskonnaga liituma

TOOTMISTÖÖLISI,

kelle käe all valmib spoonist kõrgekvaliteediline vineer.
Töö toimub kolmes vahetuses graafiku alusel ning sobib
kõigile vähemalt 18-aastastele naistele ja meestele. Töö eeldab head füüsilist vormi, eesti keele oskust suhtlustasemel
ning arvuti kasutamise oskust baastasemel.
Pikaajalise ja sujuva koostöö kindlustamiseks pakume
Sulle tööalast väljaõpet, huvitavat tööd, arenguvõimalusi,
kaasaegseid töötingimusi ja -vahendeid, ohutut töökeskkonda ning konkurentsivõimelist palka. Võimalusel pakume Pärnu
linnast väljaspool elavatele töötajatele transporti ning väljaspool Pärnu maakonda elavatele töötajatele ka majutust.
Sinu uus, töötajaid väärtustav, töökoht asub Pärnus, Kase tn
17.
Kui soovid omandada uusi oskusi või oled varasemalt
töötanud puidutööstuses, anna meile endast märku!
Lisainfo ja kandideerimine läbi Manpoweri kodulehe
www.manpower.ee
Vaata ka www.metsawood.ee

parem katusele minna.
Siim Tagam on pärit
Tori vallast Selja külas ning
korstnaid hakkas ta pühkima hiljuti. Tal on oma
firma Siimu Korsten OÜ.
Siim Tagam käib korstnaid pühkimas Pärnumaa
piires, aga kui tuleb tellimusi mujalt, siis sõidab ta
firmaautoga ka mujale tööd
tegema.

Endal mul on olemas lõõrihari, millega nii umbes
kaks korda aastas pühin
pliidilõõri ära, et tahm välja
võtta.
Hea lehelugeja! Kui Sul on
kodus küttekolle ja pole veel
korstnapühkija käinud, siis
kutsu ta kindlasti. Vajalikud
korstnapühkija
kontaktid
saate infotelefonilt 1524.

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.
Seoses töömahtude kasvuga otsime oma meeskonda

LÕNGA POOLIMISMASINA OPERAATOREID
JA TOOTMISTÖÖLISI VÄRVIMAJJA
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

Andrei Ivanov

sÜnDMusTe KalenDer
Reedel, 21. detsembril
Kell 19.00 Tori kirikus kontsert “Sissi jõulud isaga”,
pilet 15€, pensionärid 12€.
Laupäeval, 22. detsembril
Kell 17.00 Sindi Seltsimajas Vene segakoor
“Slavjanotška” ja Vadim Bai kutsuvad: Vana-aasta
õhtu Slaavi moodi. Piletite tellimine 4452210 või
4452231.
Pühapäeval, 23. detsembril
Kell 14.00 Tori kirikus jumalateenistus. Teenib Tori
Püha jüri koguduse õpetaja ants Kivilo.
Esmaspäeval, 24. detsembril
Kell 14.00 Tori kirikus jõululaupäeva jumalateenistus.
Teenib Tori Püha jüri koguduse õpetaja ants Kivilo.
Teisipäeval, 25. detsembril
Kell 19.00 Tori kirikus C-jaMi ja Mikk Kaasiku
kontsert.
Laupäeval, 29. detsembril
Kell 20.00 are Huvikeskuses suur aastalõpupidu.
Tantsuks mängivad ansambel amadeus, Dj enno
lohu. Pilet 20€, alates 21.12 – 27.12 pilet 25€.
Esmaspäeval 31. detsembril
Kell 14.00 Tori kirikus vana aasta lõpu
jumalateenistus. Teenib Tori Püha jüri koguduse
õpetaja ants Kivilo.
Kell 20.00 Klaara-Manni Puhke ja Seminarikeskuses
aastavahetuse pidu. Saadaval ööbimisega ja
ööbimiseta pakett kahele. Broneerimine ja info
telefonil 58032913 või kadi@klaaramanni.ee.
Kell 22.00 Sindi Seltsimajas vana-aasta õhtu. esineb
ansambel respekt, Dj enno lohu. Pilet 10€.
Laupäeval, 5. detsembril
Kell 17.00 Sindi Seltsimajas mälumäng. Pilet 2€.
Pühapäeval, 13. jaanuaril
Kell 14.00 Tori kirikus jumalateenistus. Teenib Tori
Püha jüri koguduse õpetaja ants Kivilo.
Esmaspäeval, 14. jaanuaril
Kell 17.00 Urge raamatukogus tutvustab kirjanik
Heli Künnapas oma raamatusarja “Mõni õhtu
romantikat”.
Reedel, 18. jaanuaril
Kell 19.00 Sindi Seltsimajas rakvere teatri lavastus
noortele ja nende vanematele “See kõik on tema”.
Pilet 15€/13€.
Reedel, 25. jaanuaril
Tori Siidritalus jõesuus kultuuri- ja gurmeeõhtu
Soomaa Virvatuled. lisainfo siidritalu@gmail.com või
5669 1744.
Pühapäeval, 27. jaanuaril
Kell 14.00 Tori kirikus jumalateenistus. Teenib Tori
Püha jüri koguduse õpetaja ants Kivilo.

TeaTeD

Ostame
metsamaad
eesti parimad hinnad.
Võib olla ka
kaasomand.

tel 5382 3482
igale metsamaa
müüjale kingituseks
Türgi reis 2-le
(kõik hinnas)
Kui teil esineb probleeme
vallalehe ilmumisega, siis
palun andke teada lehe
toimetajale telefonil:
5866 6327 või e-maili teel
ajaleht@torivald.ee. leht
peab jõudma kõikide valla
elanike postkastidesse.
Probleemide vältimiseks
palub Tori vallavalitsus ja
omniva oma postkastid
üle vaadata ja vajadusel
korrastada.

Lavastus noortele ja
nende vanematele
R, 18. jaan kell 19 Sindi Seltsimajas

Pilet 15 / 13 €
Kohapeal arveldamine sularahas ja töötab kohvik

Seoses käesoleva koosseisu rahvakohtunike volituste
lõppemisega 13. aprillil 2019 otsib Tori Vallavolikogu
isikuid, kes soovivad osaleda õigusemõistmises Pärnu
Maakohtu juures kohtumenetluse seadustes sätestatud
alustel ja korras. Kandideerida võivad isikud, kes on
rahvastikuregistri andmetel elanud Tori vallas vähemalt ühe
aasta ning kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks
Pärnu Maakohtu juures järgnevaks neljaks aastaks. Tori
valla rahvakohtunike kandidaadid valitakse 2019. a jaanuari
volikogu istungil. ankeedid on leitavad meie kodulehelt
www.torivald.ee või vallavalitsusest Pärnu mnt 12, Sindi
linn. ankeedid palume saata aadressile: Pärnu mnt 12,
Sindi linn, 86705 Tori vald, Pärnumaa või digitaalselt
allkirjastatuna tori@torivald.ee
alates 13. detsembrist on maakonnaliinil nr. 40 järgmised
muudatused:
esimene buss, mis on käigus töö- ja laupäevadel, hakkab
Tammeojalt väljuma 5 minutit senisest varem – kell
5:05, Buss läbib Bussijaama peatust kell 5.35 ja saabub
tööpäevadel Kalurihalli peatusse kell 5:44, kust sõidab
edasi Sauga alevikuni. Buss Sauga koolini ei sõida.
Sauga koolini sõidab buss, mis alustab raeküla kooli
peatusest kell 5.35, läbib Bussijaama peatust kell 5.48
ja Madise peatust kell 6.03. See buss sõidab ainult
tööpäevadel.
Sauga alevikust (Madise peatusest) hakkab buss väljuma
täiendavalt kell 6:06 (töö- ja laupäevadel).
Kell 6.18 Sauga koolist väljuv buss jääb sõitma ainult
tööpäevadel (laupäevane reis jääb ära).
Kõik bussid, mis Sindis sõidavad Paide maantee kaudu
(tööpäevased lisabussid), hakkavad sõitma mõlemas suunas
2 minutit senisest varem (uued väljumisajad Tammeojalt
tööpäevadel kell 7.26, 7.46 ja pärastlõunal igal tunnil kell
12.46 – 16.46 ning Madisest kell 8.34 ja pärastlõunal igal
tunnil kell 13.34 – 17.34).
Täpsem graafik meie kodulehel. lisainfo: +372 5247 902
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Viljale, meie silmasärale!

robyn Juninen
aron Tölpt
robert Tkatšenko
rafael Timmer
Tom liloveer
sten Voogre
Karl armin Toimeta
Oliver Palk
herbert Mitt
robin rohtla
Demi raap
annabel Maasik
eline Järv
eliise hiienurm
Kadi Juss
lisandra Vilgas
Õnnitleme!

30.10.2018
30.10.2018
1.11.2018
2.11.2018
6.11.2018
8.11.2018
10.11.2018
19.11.2018
22.11.2018
24.11.2018
30.10.2018
11.11.2018
17.11.2018
19.11.2018
22.11.2018
27.11.2018

Küünlad kuusel säravad,
nii need jõulud tulevad.
Möödunud on aasta pikk,
olgu uus Sul õnnelik!
Viigu jõuluküünla sära
südamelt kõik mured ära.
Toogu algav aasta seda,
mida igatseb Su süda!

Pärivere
naisansambel
Kurverid
Pääsusilmade klubi

29. DETSEMBER, 20:00
20:00 tervituseks vahuvein

avatud TIMO KOKTEILIBAAR
suupisted ja joogid võib ka
ise kaasa võtta

VEOAUTOJUHI JA BUSSIJUHI
AMETIKOOLITUSED PÄRNUS
Lp. kutseline autojuht!
Kui teil hakkab
kutsetunnistuse
kehtivusaeg lõppema,
siis olete oodatud
osalema tõeliselt praktilisel
ja uuel tasemel autojuhi
35-tunnisel täiendkoolitusel
Pärnus.
Meie koolitused on kõik
autojuhi töö- ja puhkeaja
ning sõidumeerikute
süvaõppega.

PILETI HIND 20€,

ALATES 21.12 - 27.12 ON PILETI HIND 25€

Ametikoolituste ajakava:
• 17.-20.01.2019
Asume Pärnus Swedbank
ärimaja teisel korrusel
(kontserdimaja kõrval).
Helista meile julgelt telefonil
5886 7665 või külasta meie
kodulehte www.autosert.ee.

statistika
1.11.2018 – 30.11.2018
sündis 18 last, suri 13 inimest, saabus 103 inimest,
lahkus 65 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 57

inimest.
01.12.2018 seisuga on
elanikke vallas 11 873
(mehi 5903, naisi 5970)

PÄRNU MATUSEMAJA –
KREMATOORIUM
Hoolime, toetame, austame

Paide mnt 2a • Pärnu • Tel 442 2200
www.parnukrematoorium.ee

Meie hulGasT On lahKunuD

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.

20.30-03.00 peoõhtu tantsu ja üllatustega

endel liblik
Harry raide
Mart lossmann
Harri Vark
jüri lind
arvo Mitt
ilo Tamm
Virve lehes
elnora raudvere
aliise Mitt
aare Truupõld
aime lobjakas
Karin Külvet

16.08.1929 - 27.11.2018
11.02.1930 - 9.11.2018
21.11.1938 - 29.11.2018
07.11.1948 - 11.11.2018
06.10.1950 - 13.11.2018
29.09.1955 - 22.11.2018
08.04.1958 - 13.11.2018
17.03.1929 - 20.11.2018
16.09.1935 - 26.11.2018
27.09.1937 - 4.11.2018
31.05.1950 - 11.11.2018
18.06.1952 - 22.11.2018
05.01.1976 - 2.11.2018

Tantsuks mängivad ans.

AMADEUS

DJ Enno Lohu

ja
Õhtujuht

Pille Amur

