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Esmakordselt peeti Ares valla ühist laulupäeva ja tantsupidu
ViljA AlAmAA
Are Huvikeskuse
kultuurijuHt

Ares on laulu- ja tantsupidu
peetud traditsiooniliselt aasta ilusaimal ajal, kui loodus
lokkab ja sirelid õitsevad.
Seekordne pidu oli meil veidike teistsugune. Kuna oli
suur soov tuttavaks saada
kõikide Tori valla kultuuriinimestega. Jagasime seekord
laulmise ja tantsimise kahte
erinevasse päeva. Aprillikuu
lõpus kõlas Are Huvikeskuses laulupäev „Eestimaa
laulud Tori vallas“, kust võtsid osa kõik meie valla täiskasvanute laulukollektiivid.
Meie suur saal sai krapsakaid
ja laulvaid esinejaid täis, kes
kõikidest tantsu- ning laulumängudest osa võtsid. 1.
juunil oli arekatel suur rõõm
tervitada koduvalla rahvatantsijaid kaunis Are pargis.

Meiega liitusid ka head pikaaegsed sõbrad Pärnu-Jaagupist, tulles külla koguni
seitsme
tantsurühmaga.
Kokku esines tantsupeol
„Mis maa see on…“ 17 rühma 245 tantsijaga. Läbi tantsu ja tublide tantsijate on võimalik väljendada kõike, mis
inimesele omane. Vaatajate
ette toodi üks väga armas
lugu inimese eluteest – lapsepõlv, kasvamine, armumine,

ootus, igatsus, rõõm ja armastus isamaa vastu. Tantsupeole andsid omapoolsete
vahepaladega lustakat ja
südamlikku sisu juurde 13
noort näitlejat Arest Kristi
Kivisaare juhendamisel.
Tänan südamest kõiki
osalenud laulu- ja tantsupidulisi, kes oma esinemistega
pealtvaatajatele rohkelt rõõmu pakkusid. Eriline tänu
laulupäeva peoorganisaato-

Tantsupeol vahepaladena astusid üles rahvatantsuansambel Anna ja Minna koos Are noorte
näitlejatega

Suigu lasteaia mudilased esimest korda tantsupeol

Sindis ja Pärnus tähistati Eesti lipu päeva

sümboolikAkomisjoni
esindAjA

eesti lipu seltsi sindi
osAkonnA esimees

Õpetaja Eneli Arusaare käe all valminud lavastus „Ema käed
on kui sünnimaa“ pälvis Eesti Lipu Seltsi tunnustuse

pidupäeva Pärnu Endla teatris, kus sintlased tõid Endla
lavale õpetaja Eneli Arusaare
lavastuse „Ema käed on kui
sünnimaa”.
Eneli sõnas: „Emad, lapsed
ja ajastud võivad olla erinevad, aga ema süda jääb alati
üheks ja samaks. Ka tee ema
juurde on ainus. Laval moodustub üksikasjadest tervik.
Tantsu “Ema süda” tantsitakse lumivalgetes kleitides.
Ema juurde minnakse hiigelsuures vanaema seelikus

Sindis tähistati lipupäeva piduliku rongkäiguga

ja rahvatantsijad esitavad
tantsu “Taas koju”. Mudilased laulavad, et õnn asub
kodus. Peaasi, et lugu puudutaks inimeste südameid ja
laiendaks nende silmaringi.
Soe süda ja tarkus – need on
elus mulle kõige tähtsamad.“
Eesti Lipu Seltsi esimees
Jüri Trei tunnustas tänukirjaga tublisid noori: Eliise Kulli, Chätlyn Partsi, Georgina
Ristojat, Õnneli Pilliroogu ja
nende juhendajat Eneli Arusaart ning Imbi Ristojat, kes
on aastaid õmmelnud Sindi
noortele näitlejatele rõivaid.
Ristoja nõelapistest sündisid
sinimustvalged kostüümid
ka seekordseks etenduseks.
Eesti lipu päeva tähistamist
korraldasid Sindi Gümnaasium ja Eesti Lipu Seltsi
Sindi osakond. Traditsiooni
jätkumist toetab Tori vallavalitsus ja suursponsor Pajo
trükikoda. Rohkem infot ja
fotod portaalis Külauudised
www.kylauudised.ee.
Fotod: Urmas Saard

ning tema tublile meeskonnale, kes sündmuse kauniks
ja meeldejäävaks muutsid.
Usun ja loodan, et ühine
kultuurirahva kokkusaamine
muutub ülevallaliseks traditsiooniks ja võime järgmiselgi

aastal pidada veelgi võimsama laulu- ja tantsupeo.
Abistava käe ürituse kvaliteetseks läbiviimiseks andsid
Tori vallavalitsus ja Leader
programm. Aitäh!
Fotode autor: Ott Rõngas

Tori valla sümboolika ideeotsingule laekus 73 kavandit
ErikA Nõmm

UrmAS SAArd

Sindis tähistati 4. juunil
Eesti lipu 134. aastapäeva
lippude rivistuse, rongkäigu
ja meelelahutusliku osaga.
Hommik algas piduliku rivistusega Sindi raekoja ees.
Pärnu noorte puhkpilliorkester mängis Eesti hümni
Rein Vendla juhendamisel.
Rahvast tervitasid abivallavanem Signe Rõngas, Eesti
Lipu Seltsi juhatuse liikmed
Jüri Trei ja Trivimi Velliste. Seejärel jalutati uhkes
rongkäigus läbi linna Sindi
gümnaasiumisse pidulikule
kontsert-aktusele, kus pidupäevalisi tervitas direktor Ain
Keerup. Kontserdil esinesid
Anne Adams, Sindi kooli
õpilased ja kohaliku lasteaia
lapsed. Kontsert lõppes veidi tavatult. Jüri Trei palus
Kaari Kasemaal ja Pirjo-Liis
Partsil korrata laulu “Mu
kodu”. See on laul, mille mõned sõnad ei sobinud omal
ajal nõukogude okupatsiooni
režiimi. Pea sadakond Sindi
gümnaasiumi õpilast jätkas

rile Anne Niibole, Pärivere
naisansamblile ja tantsurühm Kurveritele, kes aitasid kaasa nii peo ettevalmistamisel kui ka läbiviimisel.
Suur ja soe kallistus tantsupeo üldjuhile Tiina Saarele

Tori valla sümboolika ideeotsingule laekus 73 vapi- ja
lipukavandit 23 autorilt,
komisjon valis neist preemia
vääriliseks seitse kavandit,
mille loojate vahel jaguneb
preemiafond 1000 eurot.
Valla sümboolikakomisjon
valis tööde seast välja neli,
mis saadeti kohaliku omavalitsuse üksuste lippude ja
vappide kavandite heraldikanõuetele vastavuse hindamise ekspertkomisjonile, kuid
ükski neist täielikku heakskiitu ei pälvinud.
Kõige enam vastas riikliku
komisjoni hinnangul heraldikanõuetele poolt loodud
kavand „Oda“, mille autoriks
on Liina Kald. Autor kirjeldas oma kavandit järgmiselt:
rohelisel kilbil kuldne hobuseraud, milles neli naela ja
kuldne päis, millel üks odaots. Lainelõige sümboliseerib
soiseid alasid, valda läbivat
Pärnu jõge ja veekogusid.
Oda tähistab Eesti vanimat
teadaolevat inimasulat, Pulli
asulat. Samuti sümboliseerib
oda jõudu, tugevust ja kaitset. Hobuseraud viitab Tori
Hobusekasvandusele. Tori
tõugu hobune on tuntud
ka väljaspool Eestit. Ühtlasi

sümboliseerib hobuseraud
õnne ja edu. Neli naela hobuserauas tähistavad nelja liitunud omavalitsust. Kuldne
värv sümboliseerib kuldseid
viljapõlde ja päikest. Roheline värv viitab metsadele, samuti loodus- ja jahiturismile.
Must sümboliseerib ajaloolisi tööstusi.
Tori valla sümboolikakomisjonilt enim tähelepanu
pälvinud ja riiklikule komisjonile hinnangu andmiseks esitatud kavand „Vanapagan“ ei vastanud aga
ekspertkomisjoni hinnangul
heraldikanõuetele, sest kompositsioon ei ole heraldiline,
kujundid ei ole reeglipärased
ja arusaadavad.
Tori valla sümboolikakomisjon on koostöös kavandi
autori Tõnu Kukega esitanud vaidlustuse, mille vastust hetkel oodatakse. Kavandi autor Tõnu Kukk on
vappi kirjeldanud järgmiselt:
Punasel kilbil kuldne laineservadega harkrist, mille
kaenlates kuuetised kimbud.
Harkristi keskel leekjate
juuste ja habemega groteskne punane mask. Harkrist
sümboliseerib Pärnu ja Navesti jõgede ühinemist Tori
Jõesuus. Üle-eestiliselt tuntud looduslikku vaatamisväärsust Tori põrgut tähistab
põrgu peremees – Vanapa-

Tori valla sümboolikakonkursi kavandid “Oda” ja “Vanapagan”

gan. Leeklõikes figuurid
sümboliseerivad Vanapagana kuuma elupaika. Kuldne
on pühaduse värv, punane
viitab paljanduvale devoni
liivakivile, Sindi vabrikute ja
kool-kiriku tellisarhitektuurile ning Pärivere/Are maatõugu veiste ja Tori hobuste
värvile. Lipp on vapilipp.
Tori Vallavalitsus esitas
vaidlustuse, sest vapp on kogukonna enesemääratluse visuaalne märk ning selle sisu
lähtub selle kogukonna või
tema esindajate valikuvabadusest ja otsusest.
Riigi tasandil rõhutatakse
iga piirkonna omanäolisuse
ja eripära olulisust – seega
on oluline seda väljendada
ka sümboolikas. Kavand vastab igakülgselt selle piirkonna ajaloolisele traditsioonile
ning rahva valiku tahtele.
Initsiatiiv enesemääratluseks
ja märgina väljendumiseks
tuleb kogukonnalt konkursi
korras ning Tori valla sümboolikakomisjon
otsustas
selle määrata üheks võimalikuks valla visuaalseks
iseloomustamiseks.
Valla
sümboolikakomisjon tahab
rahvahääletusele panna kaks
kavandit „Oda“ ja „Vanapagan“. Tori valla sümboolika
ideekavanditega on võimalik tutvuda valla kodulehel
www.torivald.ee.
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Uue valla arengutest
lAUri lUUr
vAllAvAnem

Minu viimasest kirjutisest
on möödas juba mitu nädalat. Ilmselt võiksin või isegi
peaksin sagedamini kirjutama, sest töös olevad projektid ja tõstatatud küsimused
vajavad rohkem selgitamist
ja vallakodanikele lahti kirjutamist. Kombeks on öelda, et parem hilja kui mitte
kunagi. Nüüd siis arengutest teemade kaupa ja võimalikult lühidalt ja selgelt.
Vallavalitsuse
struktuurist. Tõsi on, et
organisatsiooni käivitamine
on tekitanud parasjagu
segadust nii vallavalitsuses
endas kui ka elanike hulgas.
Ametnike vastutused muutusid, lisandusid mitmed
uued valdkonnad ja inimesed ning kogu süsteem pole
veel lõpuni paika loksunud.
Lisaks tuleb pendeldada erinevate küsimustega mitme
erineva maja vahel. Kui rääkida numbritest, siis kokkuvõttes vähendas haldusreform vallavalitsuse töötajate
koguarvu pea kahekümne
inimese võrra. Kui enne reformi töötas neljas omavalitsuses kokku 70 inimest,
siis nüüd on neist alles ca
50. Arvan, et töötajaid on
piisavalt, kuid veidi võtab
veel aega hea töörütmi kätte saamine. Usun, et aasta
teises pooles sujub kõik juba
plaanipäraselt.
Eelarvest. Aeg-ajalt kuulen teatavaid hirmulugusid,
et nüüd on üks või teine
piirkond jäetud vaeslapse
osasse ning kogu raha on
suunatud kuhugi „mujale“.
Kinnitan, et sellisteks hirmudeks põhjust ei ole. Oleme eelarve koostamisel arvesse võtnud iga ühinenud
omavalitsuse rahalisi võimalusi, sh nii eelmise aasta
lõpu pangakonto jääki kui
ka võimalikest püsikuludest

üle jäävat osa. Loomulikult
ka iga valla või linna eelmise aasta laenujääki ehk kui
keegi oli vähem laenanud ja
seeläbi ka vähem investeerinud, siis eesmärk on viia
piirkondade laenukoormused omavahel tasakaalu. Üldine eesmärk on see, et kõik
peavad võitma ja ühinemine
ei tohi kellelegi kahju teha.
Selle aasta peamistest
investeeringutest. Oleme
eelarves kavandanud sisuliselt maksimaalse võimaliku,
kuid vaadates otsa kalendrile, siis nii mõnegi objekti
valmimine nihkub oma mahukuse tõttu uude aastasse.
Toon siinkohal mõne näite:
Suigu lasteaia renoveerimine. Esimene mõte oli
teha projekteerimise ja ehituse hange korraga ning
valmimine oleks olnud juba
sel sügisel. Paraku jõudsime ühisele arusaamisele, et
suurepärase tulemuse saavutamiseks tuleb esmalt teha
korralik ehitusprojekt ning
alles seejärel ehitushange.
Kuna täna on juba juunikuu
siis paratamatult nihkub
ehitustöö uude aastasse.
Jänesselja tänava ja UrgePulli kergliiklustee. Antud
juhul on projektid küll olemas, kuid maade võõrandamine on aeganõudev ning
paratamatult nihkub valmimine taas uude aastasse.
Samuti nihkub Sindis
väike osa kergliiklusteede
ehitusest 2019. aastasse, sest
ühes lõigus tuleb koostada
ehitusprojekt, mis röövib
taaskord aega.
Sindi seltsimaja suure
saali renoveerimine. Eks
sisetöid on sobiv teha ikka
talveperioodil, kuid sealgi
olime tõsiasja ees, et esmalt
tuleb täpsed vajadused läbi
mõelda ja koostada jällegi
ehitusprojekt mille põhjal
teha läbimõeldud ehitushange. Selle tööga loodame
valmis jõuda talveperioodil.
Tori Põhikooli staadion.

Tunnustati Tori valla kõige tublimaid õppureid ja nende juhendajaid
Ootame pikisilmi PRIA
vastust toetuse kohta, kui
see käes, siis asume edasiste tegevuste kallale. Tuleb
tõdeda, et tegemist on väga
mahuka projektiga ning
valmimine nihkub järgmise
eelarve perioodi.
Kokkuvõttes kinnitan, et
me pole sunnitud midagi
ära jätma, kuid nii mõnegi objekti valmimine võtab
märksa kauem aega, kui oli
esialgu planeeritud. Kuid,
et vahepealsel ajal raha lihtsalt kontol ei seisaks, siis
püüame jooksvalt teha neid
objekte, kus eeltööd juba varem tehtud või koheselt tehtavad, jälgides seejuures iga
piirkonna eelarvelisi võimalusi. Selliselt lähenedes suurendasime teede ja tänavate
mustkatte ehitamise mahtu pea kaks korda. Lisaks
püüame edasi minna Suigu
tänavavalgustuse ning Tori
sotsiaalmaja ja seltsimaja
maakütte ehitusega. Kõigest juba lähemalt edaspidi
kui hanked õnnestuvad ja
saab rääkida täpsematest
kuupäevadest.
Lõpetuseks veel ühistranspordist. Ajaleht Pärnu
Postimees kirjutas mõni aeg
tagasi, et Pärnu linnavalitsus saatis volikogusse eelnõu, millega nähakse ette
bussipileti hinna tõus nende
omavalitsuste elanikele, kes
pole liitunud linnaliinide
sõidusoodustustega. Sellest
võib jääda mulje justkui
saavad odavamalt sõita ainult Pärnu linna elanikud.
Tegelikult on kõik Pärnu
maakonna omavalitsused
sõidusoodustustega ühinenud ning ühetaoline piletisüsteem ja soodustused
hakkavad kehtima kõikidele
Pärnu maakonna elanikele.
Kuna Tori vald on väga linnaga seotud siis seisame hea
selle eest, et see nii püsiks.
Ilusat jaaniaega!

jänesselja lasteaias on käimas suuremahulised
renoveerimistööd
AiNA AlUNUrm
lAsteAiA direktor

Jänesselja Lasteaias toimuvad sellel suvel ning sügis-talvisel perioodil vana
majaosa renoveerimistööd,
mille käigus vahetatakse
välja kõik aknad ja uksed,
paigaldatakse ventilatsioon,
uuendatakse küttesüsteem,
soojustatakse hoone ning
ehitatakse majale viilkatus. Projekti rahastajad on
Keskkonnainvesteeringute
Keskus CO2 heitkoguste
ühikute
enampakkumisest saadava tulu meetmest
(„Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia
kasutuse edendamise toetus“) ning kohalik omavalitsus. Meie maja saab olema ökonoomne ja kaunis.

Remondi ajal ei ole juurdepääsu ei vana majaosa siseruumidesse ega õuealale.
Liikumine kõrvalistel isikutel ehitusobjektil on keelatud, kuhu on paigaldatud
ka turvakaamerad. Lasteaia
meeskond ning lapsed on
kitsendatud oludes, millest
vanemaid on teavitatud
ning lasteaia töötajate poolt
ettevalmistused
tehtud.
Seitsme rühma lapsed saavad kodurühma kolmes uue
osa rühmas ning spordisaalis ja eripedagoogi ruumides. Sügisel ei ava me sõimerühmi, vaid loome need
lahti teha remondi järgselt,
eeldatavalt jaanuaris 2019 –
uutele väikestele lastele saame luua kohanemiseks parimad tingimused vaid oma
rühmas ja oma õpetajatega.
Koolieelse lasteasutuse sea-

duse § 10 lg 1 sätestab, et
1,5–3. a lapse lasteaiakoha
võib vallavalitsus asendada
lapsehoiuteenusega
ning
vanematel, kel ei ole võimalus oodata lasteaiakohta remondi lõpuni ning
soovivad ajutiselt kasutada
lastehoiu teenust, siis palume ühendust võtta Tori
vallavalitsusega, kontaktisikuks Liina Lelov-Aasmaa,
e-post liina.lelovaasmaa@
torivald.ee, tel 5331 4949.
Pärast remonti muudetakse lasteaia territoorium
kinniseks, st lasteaia õueala
on suletud kella 18.30st
kuni 7.00ni, samuti ei saa
enam ümbruskonna inimesed päevasel ajal kasutada
lasteaia õueala läbikäimiseks, vaid kõnniteid väljaspool aeda. Hoonet hakkab
turvama videovalve.

jANA mAlõh

AbivAllAvAnem HAriduse
jA kultuuri AlAl

6. juunil toimus Are Huvikeskuses Tori vallavanem
Lauri Luuri vastuvõtt meie
valla tublidele õppuritele
ning nende juhendajatele.
Vastuvõtule oli kutsutud 87
õppurit koos vanematega
ning 56 juhendajat.
Tunnustust avaldati:
• 9. ja 12. klassi lõpetajatele, kelle keskmiseks hindeks oli 4,8–5,0;
• õpilastele, kes lõpetasid
huvikooli põhiõppe kiitusega;
• õpilastele, kes osalesid
maakondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel ja -konkurssidel ning
saavutasid I–III koha;
• õpilastele, kes osalesid
maakondlikel
ja
vabariiklikel spordivõistlustel ning saavutasid
individuaalses arvestuses
I koha.
Karl Rammi nimelise
Sindi Muusikakooli õpilased: Keili Parts, Edith Eriste,
Siim Kaspar Kollamaa. Juhendajad: Elo Kalda, Annely
Ojasaar, Andres Linnamägi.
Are Kooli õpilased: Jauram Reisner, Ingela Uussalu,
Mia-Liis Ristal. Juhendajad:
Marju Sepp, Mairo Sepp,
Hille Mäeväli, Leelo Lusik,
Tiiu Rätsep, Kristi Mölder.
Sauga Põhikooli õpilased: Andres Alumets, Elisabeth Rand, Kevin Reimann,
Sander Senjavin, Carlyn
Pukk, Ranno Peet, Richard

Müller, Melany Mirell Pilv,
Anders Vugt, Kaili Hansen, Kärolin Rohtla, Robin
Pihelgas, Marin Tiits, Laura Peet, Hannabell Žukov,
Rain-Robin Kurg, Asso
Meri, Jürgen Tamm. Juhendajad: Ants Alumets,
Rena Ridalaan, Marika
Hoolma, Tiina Pärn, Tiina
Männik, Romet Mihkels,
Eda Strandberg, Maile Lilletai, Heli Alumets.
Tori Põhikooli õpilased: Aveli Kohtla, Kristin
Lünekund, Karina Prants,
Sindi gümnaasiumi õpilased
Kairi Sosi, Eliise Tominga,
(vasakult) Lenna Buht ja Mirtel
Triinu Tomingas, Ama- Metsmaa vallavanem Lauri Luuri
vastuvõtul. Foto: Ott Rõngas
lie Ergezinger, Anna-Marii Põder, Keili Sosi, Karl
Lennart Mitt, Sigrid Parm, na Buht, Mirtel Metsmaa,
Mattias Johannes Uus, Meril Maria Ribul, Joosep Ailiste,
Adeela Alev, Maribel Lauri, Andre Aadamsoo, Hendrik
Andre Mihkelstein, Mirell Sauväli, Mihkel Mattiisen,
Miller, Ragne Rohtla, Johan- Virginia Neeme, Jüri Jefines Ergezinger, Keiro Tarn, mov, Kerry Peterson, Sigrid
Ivo Järviste, Keidi Kask, Liisa Riik, Martti Šorin, Kaisa
Mann, Rasmus Ulp, Marii- Hartwich, Jaanika KanEliise Lumijõe, Carl Robyn gur, Gettlin Kell, Ege-Rea
Valdaru, Carl Aadam Vihrov, Jantson, Annabel Leotoots,
Laura Klemmer, Reili Roht- Anette Pattik, Erkki Juhanla. Juhendajad: Eva Jansen- soo, Merilyn Nõmm, Margit
Mann, Anne Rätsep, Tiia Viies, Merili Pilliroog, Liset
Kass, Astrid Roosileht, Heli Akkaja, Eliise Kull. JuhenLilleste, Tiina Käärmann, dajad: Jelena Kuvšinova, Aita
Jane Lumijõe, Mairo Sepp, Kaaver, Eneli Arusaar, Elo
Anneli Raudsepp, Eve Kukk, Kalda, Helle Salumäe, MargKaja Maripuu, Rita Petersell, rit Kits, Margit Eichenbaum,
Vilja Jansen.
Katrin Kallit, Silva Sikk, Tiia
Sindi Gümnaasiumi õpi- Reiksaar, Lembit Roosimäe,
lased: Darja Mazko, Grete Kerdi Mihhailova, Eedi LeReinsalu, Ebe-Liis Reinsalu, lov, Maarika Tärk, Nanni
Merilin Haasma, Kaari Ka- Kull, Maia Agar, Raili Juss.
Kiitus kõikidele õppuritesemaa, Pirjo-Liis Parts, Antti
Riiet, Evelin Saulite, Meri- le ning suur tänu juhendajabel Aksen, Mirelle Juurikas, tele ja lapsevanematele.
Malena Moskvinova, Len-

jõesuus avati külamaja
mErikE hAAS
mtü viirA Arendusseltsi liige

Jõesuu külas oli 3. juunil tähtis päev. MTÜ Viira Arendusseltsi eestvedamisel avas
uksed Jõesuu külamaja.
1960-aastatel ehitati Jõesuusse väike maja. Neljakümne aasta jooksul oli see
elanikele koduks ja ostjatele
kaupluseks, seal oli kontor,
lastehoid ning noortekeskus.
Sinna sooviti viia ka raamatukogu, kuid käesoleva sajandi
algul jäi maja hoopis tühjaks
ning seisis ja ootas oma aega.
2016. aastal tegi vallavalitsus ettepaneku, et Jõesuu
kogukond võiks külamaja
ehitamiseks projekti kirjutada. Vankrit hakkas vedama
MTÜ Viira Arendusselts ja
selle juhataja Tiia Kass. Mõtlemist oli palju - kas suudame
ja oskame plaanitut edukalt
lõpusirgele viia. Toimusid
külakoosolekud, korraldasime küsitlusi, saime nõu teistelt külaseltsidelt. Omavalitsus toetas ja pakkus abi, eriti
aitasid tollane arendusnõunik
Aarne Põlluäär, Ester Märss
ja Rohelise Jõemaa koostöökogu. Oli nii rõõme kui ka
tagasilööke.
2017. aastal algas vana maja
lammutamine ja uue hoone
ehitamine. MTÜ liikmed
muretsesid, külarahvas jälgis,

Avakõnet peab MTÜ Viira Arendusseltsi juhatuse liige Riina
Goode. Foto: Enn Lossmann

vallavalitsus vaatas, ehitajad
aga ehitasid. Ja valmis see
maja saigi!
Päev enne Eesti lipu päeva
kutsusime kokku külarahva,
oma abilised ja toetajad, et
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva oma külamaja avamisega tähistada. Selle kinnituseks on maja seinal uhke
tahvel.
Sini-must-valge lipu heiskas meie seltsi juhatuse liige
Lembit Link. Lapsed hoidsid linti, mille lõikasid läbi
abivallavanem Jana Malõh,
ehitaja Märt Sammul ja meie
tubli seltsiliige Aaro Saar.
Meeleolukal
kontserdil
esines Jõesuu külateater päevakohase etteastega, tantsisid
lapsed meie seltsi liikme Rita
Veeremetsa juhatusel, esines

Tori Põhikooli tantsurühm
Andra Sõmeri eestvedamisel.
Kuulasime Vändra muusikakooli lauljate ja pillimängijate
vahvaid lugusid. Suur aitäh
kõigile, kes kontserdil esinesid ja meile rõõmu pakkusid!
MTÜ tänas meene ja tänukirjaga oma toetajaid. Palju
tänu kõikidele abistajatele!
Külamajas sai maiustada
tordiga, vaadata fotosid maja
ehitamisest, pidada tulevikuplaane ja uudistada erinevaid
ruume.
Nüüdseks on pidu peetud
ja majas on toimumas mitmed üritused ja ettevõtmised.
Usume, et külamaja akendes
põleb tihti tuluke ja ruumides leiab meie aktiivne kogukond endale meelepärast
tegevust.
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VOlikOGU iSTUNGil
24. mail
1. Võtta vastu järgmised määrused:
1.1 Vallavara valitsemise kord;
1.2 Koerte ja kasside pidamise
eeskiri;
1.3 Raske ja sügava puudega
lastele abi osutamiseks eraldatud
vahendite kasutamise tingimused ja kord;
1.4 Karl Rammi nimelise Sindi
Muusikakooli õppemaksu määra
kehtestamine.
2. Tunnistada kehtetuks Are,
Sauga ja Sindi kaevetööde eeskirjad.
3. Lõpetada osaühing Jõekääru, mille ainuosanikuks on Tori
vald.
4. Muuta Tori Vallavolikogu 27.11.2017 otsust „Volikogu
alatiste komisjonide moodustamine“ selliselt, et kaotada komisjoni suuruse ülempiir. Haridus- ja noorsookomisjon,
kultuurikomisjon, majanduskomisjon, arengu- ja planeeringukomisjon, sotsiaalkomisjon ja
keskkonnakomisjon on vähemalt
5- liikmelised ja revisjonikomisjoni vähemalt 3-liikmeline.
5. Kooskõlastada Pärnu jões
Sindi väliujula süvendustööde
keskkonnamõju hindamise aruanne.
6. Volitada Pärnu linnaga läbirääkimisi pidama vallavanem,
abivallavanemad ning volikogu
esindajaid ja nende asendajaid
järgmiselt: esindaja Andres Mõis
ning tema asendaja Piret Lille;
esindaja Margo Põbo ning tema
asendaja Kaire Kangur; esindaja
Ants Lopsik ning tema asendaja
Toomas Kandima. Volitada vallavalitsust määrama valla esindajaid moodustatavatesse komisjonidesse ja/või töörühmadesse.
Vallavalitsusel kaasata komisjonide ja /või töörühmade töösse
ka volikogu liikmeid.
7. Valida Tori Vallavolikogu
aseesimeheks Andres Mõis.
8. Anda nõusolek rahaliste kohustuste võtmiseks ning piken-

dada Tori Vallavalitsuse sõlmitud
täisteenusliisingu lepingut, mille
väärtus on 6435,80 eurot koos
käibemaksuga.
9. Muuta Sauga Vallavolikogu
26.09.2013 otsust nr 50 „Vallavarale hoonestusõiguse seadmine
koos hilisema võõrandamisega“
järgmiselt – anda hoonestusõigus
tähtajaga 31.12.2022. a osaühingule Fennobed Tori valla omandis oleva Kilksama külas asuva
10 606 m² suuruse Veermiku tee
5 kinnistu hoonestamiseks. Võõrandada osaühingule Fennobed
Veermiku tee 5 kinnistu peale
hoonestusõiguse lepingu tingimuste täitmist ning kinnistule
tootmishoone (ehitisealuse pinnaga 1701 m²) ehitamist ja sellele
kasutusloa väljastamist.
10. Anda nõusolek Tori vallas
asuvate, Tori vallale kuuluvate
kinnistute koormamiseks tasuta
ja tähtajatu isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks endise Tori valla
territooriumil asuva 14 kinnistu
osas seoses sideehitise rajamisega.
11. Taotleda Tori valla kasuks
isikliku kasutusõiguse seadmist
jalg- ja jalgrattatee rajamiseks ja
selle avaliku kasutamise tagamiseks 9 kinnistu osas.
12. Lõpetada Tori vallas Jõesuu
külas Jõeääre kinnistu detailplaneeringu koostamine.
13. Nõustuda Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu
loa taotluse ja selle kohta tehtavate otsuste eelnõudega.
13. juunil
Vallasekretäri ülevaade Tori
valla valimiskomisjoni 5. juuni koosolekust. Seoses volikogu
liikme Toivo Agafonovi tagasiastumisega volikogu liikme kohalt
määrata asendusliikmeks Tori
Vallavolikogus Karet Akkaja.
Otsustati võõrandada OÜ Sindi Majavalitsus soojamajanduse
käitis avalikul kirjalikul enampakkumisel alghinnaga 500 000
eurot.

Statistika
1.05 – 31.05.2018 Tori vallas
• sündis 15;
• suri 6;
• saabus 40;
• lahkus 47;

• vallasiseselt vahetas elukohta
28 isikut.
01.06.2018 seisuga on elanikke
vallas 11 683 (mehi 5794, naisi
5889).

Tori Vallavolikogu 13.06.2018 otsusega nr 88 võõrandatakse
OÜ-le Sindi Majavalitsus kuuluva soojamajanduse käitis avalikul kirjalikul enampakkumisel.
Enampakkumise alghind on 500 000 eurot
ning pakkumised tuleb esitada Tori Vallavalitsusele
hiljemalt 02.07.2018 kell 10.00.
Enampakkumise täpsemate tingimuste osas saab lisainfot
Tori valla kodulehelt www.torivald.ee.

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

VAllAVAliTSUSES OTSUSTATi
16. mail
1. Riigihanke „Sauga aleviku
tänavavalgustuste
renoveerimise
ehitustööd“ pakkumuste vastavaks
tunnistamine, pakkumuse edukaks
tunnistamine ja eduka pakkuja kvalifitseerimine. Edukaks kinnitada
Kagu Elekter OÜ pakkumus tööde
kogumaksumusega 208 174,58 eurot.
2. Riigihanke „Sauga aleviku tänavavalgustuse renoveerimise ehitustööde raames omanikujärelevalve teenuse osutamine, pakkumuste
vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja eduka
pakkuja kvalifitseerimine“. Edukaks ja kvalifitseerituks kinnitada
OÜ Keskkonnaprojekti pakkumus
teenuse kogumaksumusega 6552
eurot.
3. Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kinnistud, kus ei
elata või mis on kasutusel ainult suvekuudel.
4. Tunnistada edukaks väikehanke pakkujatest osaühing Katuseabi
pakkumus maksumusega 12 678,31
(katusetööd Oore tee 6).
5. Tunnistada edukaks väikehanke pakkujatest OÜ Elektrimaailm
pakkumus maksumusega 8217 eurot (Sindi teenindusmaja).
6. Väljastada projekteerimistingimused Tammiste külas Käbi tn 22
kinnistule elamu püstitamiseks.
7. Anda ehitusluba Tammiste külas Jõhvika tn 4 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
8. Anda ehitusluba Eametsa külas
Veepargi tee 1a kinnistule puurkaevu rajamiseks.
9. Omaniku avalduse alusel tunnistada kehtetuks ehitusload Are
alevikus Vana tn 2 kinnistul sauna
ja kuur-garaaži püstitamiseks ning
kirjalik nõusolek suveköögi rajamiseks.
10. Omaniku avalduse alusel tunnistada kehtetuks ehitusluba Leevikese tn 4 kinnistul üksikelamu
püstitamiseks.
11. Anda kasutusload Tammiste
külas Uuekalda tn 8a, Tammekaare
tee 21 ja Randivälja tee 18 kinnistutele üksikelamute kasutusele võtmiseks.
12. Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus taotluse alusel koormata Tori
vallas Pärnu maakonnas asuvate,
Tori vallale kuuluvate kinnistud
isikliku kasutusõigusega seoses sideehitise rajamisega.
15. Elektrilevi OÜ avalduse alusel
koormata Tammiste külas asuv Tori
vallale kuuluv 2232 m² suurune
Nurmika tänava kinnistu ja 3592
m² suurune Oblika tänava kinnistu
isikliku kasutusõigusega kokku 588
m² suurusel maa-alal.
16. Kinnistu kaasomanike soovil
jagada Tammiste külas asuv Lepa
kinnistu koosseisu kuuluv Lepa
katastriüksus kaheks eraldi katastriüksuseks. Jagamise tulemusena
moodustatavate
katastriüksuste
sihtotstarve on 100% maatulundusmaa.
17. Anda nõusolekud maaüksuste riigi omandisse jätmiseks Riisa,
Kilksama ja Taali külas.
18. Moodustada hajaasustuse
programmi raames esitatavate taotluste hindamiseks 6-liikmeline hindamiskomisjon.
19. Moodustada vabaühenduste
poolt esitatavate taotluste menetlemiseks 5-liikmeline hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse liikmed Kaie Toobal ja Raigo

Paulberg.
20. Riigieelarve toetusfondist toetava sotsiaalteenuse osutamine.
21. Osutada koduteenust kahele
isikule.
22. Korraldada hankemenetlus
ja kinnitada alusdokumendid teede
hoolduseks.
23. Kiideti heaks vee-ettevõtete
ühinemise leping.
24. Keelduda Hirvela tn 8 maja
taastamistöödeks vajalike ehitustööde finantseerimisest, kuid vald
on valmis pakkuma mitterahalist
abi ja nõu kohtuvälises vaidluses
kindlustusfirmaga.
25. Tunnustada Tori valla väga
tublisid õpilasi.
24. mail
1. Tunnistada väikehanke „Tori
kalmistu kabeli ehitustööd“ edukaks pakkujaks OÜ Katuseabi
pakkumus maksumusega kokku
7669,02 eurot.
2. Kinnitada projekti „Pärnu
maakond, Tori vald, Taali küla,
Tammiste juurdepääsu rekonstrueerimine“ lõpparuanne ja maksta välja
toetus.
3. Kehtestada Tammiste külas
Jõhvika tn 13 kinnistu detailplaneering.
4. Väljastada projekteerimistingimused Eametsa külas Nugise tee 4
ja Kannikese põik 7 ning Tammiste
külas Randivälja tee 15 kinnistutele
elamute püstitamiseks.
5. Väljastada projekteerimistingimused Murru külas MarjassaareJüri kinnistule elamu püstitamiseks.
6. Anda ehitusluba Tammiste külas Laanepüü tee 3 kinnistule üksikelamu laiendamiseks.
7. Anda ehitusluba Eametsa külas
Kannikese tee 8 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
8. Anda seltsingule Sauga Savikoda tähtajatult tasuta kasutusse
Jänesselja lasteaia keldris asuvad
ruumid ja inventar. Seltsing soovib
luua kogukonnale võimalusi savi
kui materjali tundmaõppimiseks,
töövõtete tundmaõppimiseks ning
tööriistade kasutamiseks.
9. Anda otsustuskorras vallale
kuuluv ruum aadressil Selja mnt
2, Tori alevik, kasutusse kuni
30.09.2018 tasuga 50 eurot kuus.
10. Tunnistada nurjunuks hooneühistu Sindi Kajakas liikmelisus –
garaažiboks nr 9 enampakkumine
ja võõrandada vara otsustuskorras
ainsale soovijale.
11. Määrata huvihariduses ja –tegevuses osalemiseks toetus. Kokku
laekus 37 avaldust, millest 19 vastasid tingimustele. Ettepanek on määrata toetust summas 4175 eurot.
12. Toetada MTÜ Eesti Rahvamajade Ühing poolt korraldatud
vabaõhuetendust
„Mälutempel“
1200 euroga. Teha üleskutse teistele
omavalitsustele ürituse tasuta reklaamimiseks valla ajalehtedes.
13. Anda luba Pärnu Spordiseltsile Kalev avaliku ürituse „Pärnu
Rattapäev“ läbiviimiseks Tori valla
territooriumil 10. juunil.
14. Anda luba Pärnu Kahe Silla
Klubile avaliku ürituse, maratoni
Eesti Vabariik 100 läbiviimiseks
Tori valla territooriumil 22. juunil.
15. Anda luba Sindi Noortevolikogu algatusgrupile Sindi suve
alguspeo korraldamiseks Sindi seltsimaja hoones ja esisel väljakul 26.
mail kell 10.00 kuni 24.00.
16. Pikendada üürilepingut 13 isikuga kuni aasta lõpuni. Ühe isikuga

muudetakse üürilepingut.
17. Jätta eraldamata elamispinnad
isikutele, kes ei ole Tori valla kodanikud.
18. Volitada sotsiaaltöö spetsialisti Tori Vallavalitsuse esindajana
täitma piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid
kahe isiku osas.
19. Osaleda puuetega inimeste
eluaseme füüsilise kohandamise
projektis. Tori vald osaleb perioodil
25.05-08.06.2018 puuetega inimestele eluaseme füüsilise kohandamise
projektivoorus. Projektivoorust on
puudega inimesel või tema esindajal
võimalik taotleda füüsilise eluaseme
kohandamiseks puudega inimese
heaks kohandamise toetust, mida
85% rahastab riik Euroopa Liidu
Regionaalarengu Fondi abil ning
15% tasub Tori vallavalitsus. Toetust antakse kodu kohandamiseks
vastavalt puudele, mitte remondiks.
20. Kiita heaks Sauga ja Are valla
2017. aasta majandusaruanne ja esitada volikogule kinnitamiseks.
21. Kinnitada Osaühing Jõekääru
2017. majandusaasta aruanne.
22. Algatada pärimine Sindi linnas Pärnu mnt 25-5 korteri pärimiseks.
30. mail
1. Muuta Tori Vallavalitsuse
struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu. Ettepanek on pearaamatupidaja ametikoht (koormusega 1,0)
nimetada finantsjuhi ametikohaks
ja üks raamatupidaja töökoht (koormusega 1,0) nimetada pearaamatupidaja töökohaks (koormusega 1,0).
2. Kinnitada Tori valla 2018. aasta hankeplaan.
3. Keelduda projekteerimistingimuste andmisest Tammiste küla
Orava tee 7 kinnistule detailplaneeringuga määratud hoonestusala
suurendamiseks.
4. Anda ehitusluba Levi külas
Marikivi kinnistule viilhalli püstitamiseks.
5. Anda ehitusluba Rütavere külas Kardo kinnistule üksikelamu
püstitamiseks.
6. Anda ehitusluba Tori alevikus
Pärnu mnt 3 kinnistule kaupluse
laiendamiseks.
7. Anda ehitusluba Tammiste külas Jõhvika tn 2 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
8. Anda kasutusluba Sauga alevikus Selja tee 5 kinnistule garaaži
kasutusele võtmiseks.
9. Anda kasutusluba Tammiste
külas Takja tn 7 kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks.
10. Anda kasutusluba Sindi linnas
Tihase tn 35 kinnistule üksikelamu
kasutusele võtmiseks.
11. Anda kasutusluba Jõesuu külas Ritsu farm kinnistule laohoone
kasutusele võtmiseks.
12. Anda nõusolekud maaüksuste
riigi omandisse jätmise kohta Räägu ja Rütavere külas.
13. Kinnitada osaühingu Sindi
Vesi 2017. majandusaasta aruanne.
14. Anda luba MTÜ-le Eesti Lipuselts Lipu päeva tähistamiseks
Sindi linnas 4. juunil.
15. Avaldada tunnustust MTÜ-le
Viira Arendusselts ja Tiia Kassile.
16. Määrata huvihariduse ja –tegevuse toetust 15 noorele summas
4000 eurot.
17. Volitada sotsiaaltöö spetsialisti
Tori Vallavalitsuse nimel täitma piiratud teovõimega täisealiste isikute
kõiki eestkostja ülesandeid.
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Arengu- ja planeeringu osakonna tööst
SiGNE rõNGAS
AbivAllAvAnem

Arengu- ja planeeringu osakonna peamisteks tööülesanneteks on
ehituse- ja planeerimisküsimuste
lahendamine, valla arengudokumentide koostamine, maatoimingute tegemine, projektitaotluste
kirjutamine erinevatesse fondidesse
ja projektide läbiviimise koordineerimine. Füüsiliselt asub osakond
Sauga teenuskeskuses. Ametis on
ehitusvaldkonnas üks nõunik ja
kaks ehitusspetsialisti, planeerimise
poole peal veel vallaarhitekt ja planeeringuspetsialist ning maanõunik
ja arendusnõunik. Seega koos osakonna juhiga kaheksa inimest. Tori
valla alguskuud on olnud kiired ja
põnevad. Ametnikud on proovinud
anda endast parima, et nii suurt valda toimima saada. Organisatsiooni
seest vaadates läheb iga päevaga
pisut paremaks. Loodan, et vallakodaniku silmis hakkab ka paistma
haldusreformi positiivseid pooli.
Osakonna töös on igapäevaselt tunda, et Eesti majandusel läheb aina
paremini ja seega on elanike soov
ehitada oluliselt kasvanud. Ehitisregistri menetluste arv on tõusnud.
Ehitust ja planeerimist käsitlevaid
seadusi on palju ja kui ise asjatundja ei ole, siis tule ja küsi enne kopa
maasse löömist nõu.
Käimas on valla arengukava
koostamine. Ühine arengukava
peaks oktoobri volikogus juba kinnitamisele minema. Anname ajalehe ja kodulehe vahendusel teada
avalike arutelude ajad, siis saavad

kõik kodanikud ettepanekuid teha
ja valla arenguid suunata. On tore,
et kõik ühinenud vallad olid eelmisel aastal taotlenud või valmistanud
ette projektitaotlusi. Täna oleme
seisus, kus töös on 12 rahastatud
projekti. Esitatud on 5 taotlust,
mille puhul on vaja veel lisamaterjale esitada. Ettevalmistustööd käivad
kolme projektitaotluse osas. Vastuse
ootel on üks ja aruanne sai esitatud
samuti ühe projekti osas.
Hea meel on, et juba uue Tori
valla poolt esitatud projektidest sai
rahastuse Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutusest Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist projekt „Tori sotsiaalmaja
ja rahvamaja maakütte ehitamine“
summas 95 460 eurot, millele lisandub 25% omaosalust. Vallavalitsusel on plaanis viia maaküttele Tori
sotsiaalmaja, mida täna köetakse
ahjudega ning rahvamaja, millel on
elektriküte ja kamin. Rohelise Jõemaa Koostöökogu juhatuse poolt
on heaks kiidetud kaks projekti.
Esimene oli piirkondliku tunnusürituse voorus projekt “Festival
Sindi Rock“ ja teiseks piirkondliku
eripära voorus „Mälestusmärk Julius Friedrich Seljamaale“. Mälestusmärk, mida Sindi kogukond on
juba aastaid soovinud. Ootame veel
PRIA kinnitust.
Hea meel on tõdeda, et Tori Kooli
Sihtasutus ja Tori spordiklubi projektid on rahastuse saanute nimekirjas. Pärnu Lahe Partnerluskogu
on rahastanud Tammiste-Veskimetsa külaseltsi külaplatsi rajamise
projekti. Kaunist suve!

Tori vallas kehtib ühtne koerte ja kasside
pidamise eeskiri
jANNE SOOSAlU
registripidAjA

Ajalehe toimetus on saanud kõnesid, kus palutakse vallalehes kajastada lemmiklooma pidamise nõudeid. Tori Vallavolikogu kehtestas
maikuu istungil uue määruse „Tori
valla koerte ja kasside pidamise eeskiri.“ Lemmiklooma pidamisega
kaasneb suur vastutus looma ning
kaaskodanike ees.
Siinkohal tooks välja olulisemad
loomaomaniku kohustused:
• Loomapidajal tuleb välistada
looma ärajooksmise ja inimestele või teisele loomadele kallale
tungimise võimalus.
• Loomapidamine ei tohi häirida
avalikku korda.
• Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas, tagades
kaaskodanikele ja teistele loomadele ohutuse.

• Loomapidaja on kohustatud
järgima veterinaar-, sanitaarja hügieeninõudeid, sealhulgas
koristama koheselt oma lemmiklooma väljaheited ja peab
ära hoidma looma poolt tekitatud reostuse võõrale varale.
• Arvestama peab naabritega.
Tori valla haldusterritooriumil
peetav koer peab olema märgistatud
mikrokiibiga, millel on unikaalne
kood. Muude lemmikloomade, eelkõige kasside märgistamine mikrokiibiga on soovituslik.
Järelevalvet määruse täitmise
üle teostavad vallavalitsuse poolt
määratud korrakaitseametnik Priit
Rööp, e-post priit.roop@torivald.
ee, tel 53077 673 ning Politsei- ja
Piirivalveamet.
Täpsem info Janne Soosalu telefonil 525 3929, e-posti aadressil janne.soosalu@torivald.ee ja Tori valla
kodulehel www.torivald.ee > Maa ja
keskkond > Lemmikloomad.

kokkuvõte Sindi muusikakooli õppeaastast
mErikE TEPPAN-kOlk

sindi muusikAkooli direktor

Käesolev õppeaasta oli Sindi Muusikakoolis edukas ja ebatavaline. Esimest korda kooli ajaloos oli 1. klassi
soovijate arv nii suur, et osad huvilised pidid ukse taha jääma. 26-st
soovijast jätkus kohti 18-le õpilasele.
Laste huvi muusika vastu on meie
piirkonnas kasvanud viimastel aastatel pidevalt. See teeb suurt rõõmu.
Samuti valmistab head meelt tõsiasi,
et õpingute katkestajaid praktiliselt
ei ole. Õppeaastasse mahtus hulgaliselt põnevaid kontserte ja kon-

kurssidest osavõtte. Kooli vanema
astme lõpetas kaks õpilast (flöödi ja
klaveri eriala) ning noorema astme
neli õpilast. Neist kolm tegid seda
kiituskirjaga. Mõtetega oleme aga
juba uues õppeaastas ja kaugemalgi veel. Esimene ettevalmistusklassi
vastuvõtt järgmiseks õppeaastaks
on juba tehtud. Septembris ootame
muusikahuvilisi lapsi veel täiendavale vastuvõtule. Juunikuu üheks
oluliseks ülesandeks on meil arengukava koostamine. Teeme plaane
järgnevaks neljaks aastaks ning loodame seeläbi viia muusikahariduse
Tori vallas uuele tasemele. Kaunist
suve!

hirvela korterelamute tuleohutusest
kriSTjAN kUllErkAN
vAllAArHitekt

Seoses Hirvela tn 8 põlenguga möödunud aasta oktoobris, tellis Tori
vallavalitsus tuleohutusauditi kõigile Hirvela tn 8 hoonega sama ehitusprojekti alusel ehitatud korterelamutele. Auditeerimine viidi läbi
kahes osas ning auditi koostajaks oli
OÜ Tulipunane. Auditi koostamise
käigus käidi pisteliselt läbi kõikides
hoonetes vähemalt üks korter erinevatest korteritüüpidest, mis võimaldas saada piisava ülevaate kogu
hoone üldisest tuleohutuse seisukorrast. Eelmise aasta detsembri
lõpus valmis tuleohutuse ja konstruktiivse osa auditi aruanne, milles
hinnati hoonete konstruktsioonide
ja tuleohutuslahenduse vastavust
ehitusprojektile ning hoonele kasutusloa andmise hetkel ning praegu
kehtivatele tuleohutusnõuetele. Auditi aruanne oli laual valla ja Päästeameti kohtumisel selle aasta jaanuaris. Kohtumise tulemusena tellis
Tori vallavalitsus auditi aruandele
arvutusliku lisa hoonete osade kolmanda korruse konstruktsioonide
tegeliku tulepüsivuse hindamiseks.
Arvutuslik lisa valmis käesoleva
aasta märtsikuu lõpul. Auditi aru-

Hirvela elamurajoon. Foto: Ave Grenberg

andest selgus, et kõikidel hoonetel
esineb puudusi tuleohutuse osas.
Eelkõige puudutab see trepikoja
katust ja suitsuärastust, pääse pööningule ning hoone tehnošahtide
tuleohutust (šahti seinale tuleb lisada täiendav kipsplaadikiht). Lisaks
tuleb üle vaadata tehnosüsteemide
läbiviigud tuletõkkesektsioonidest
ning omavolilised ümberehitused
korterites, mis võivad nõrgestada
tuletõkkekonstruktsioone (süvistatud lambid, sisseehitatud kapid
kaldkatuste all, jms).
Tori vallavalitsusel on kavas juulis korraldada kohtumine puudutatud korterelamute esindajatega, et
tutvustada auditite aruandeid ning
leppida kokku järgmistes võimali-

kes sammudes. Vallavalitsus võtab
esindajatega ühendust kohtumise
täpse aja kokkuleppimiseks. Alates 1. jaanuarist 2018 on kõikides
Hirvela korterelamutes olemas korteriühistud. Mõni ühistu on juba
toimiv ning esindajate kontaktid
on registrites kättesaadavad. Osad
ühistud on küll seaduse alusel moodustatud, kuid esindajaid ei ole
määratud.
Sellest tulenevalt on Tori vallavalitsusel palve korteriühistutele,
kes ei ole veel registritesse andmeid
sisestanud, leida omanike hulgast
esindaja(d) ning edastada nende
kontaktandmed e-posti aadressil
tori@torivald.ee.

Are kooli kuldaväärt õpilased ja õpetajad
AiVE ANNUSTE

Are kooli õppejuHt

Ametlik kooliaasta on ka Ares
joone alla saanud. Kõik tublid ja
väga tublid naudivad suvepäikest
rannaliival või askeldavad õhetaval
maasikavaol. Paljud on end proovile panemas malevasuves või mõnel
muul jõukohasel ametipostil. Kuid
nii mõnigi õpilane on otsustanud
175-le õppepäevale veel lisa võtta
koolivaheaja arvelt täiendava õppetöö näol.
15. juunil said põhikooli lõputunnistuse 11 noort inimest, kel
aeg tiibu sirutada ja kodusest koolimajast gümnaasiumisse või kutseharidusse suunduda. Nagu paljudes haridustemplites, nii ka meil,
on traditsioon tänada tegijaid hästi
tehtud töö eest. Direktor Anneli
Uibu on kõikidele alljärgnevatele
õpilastele kätte andnud kiituskirjad ning banketilauas meenutanud
tublide õppuritega mööduvat kooliaastat. Meie oleme uhked: I klassi
on lõpetanud kiituskirjaga väga
hea õppimise ja eeskujuliku käitumise eest Kusti Kuusik, Merilyn
Kangor, Delisa Ao, Miko Käämer.
II klassi lõpetas kiituskirjaga väga
hea õppimise ja eeskujuliku käitumise eest Kairon Hütt. III klassi on
lõpetanud kiituskirjaga väga hea
õppimise ja eeskujuliku käitumise
eest Karola Saare, Annika Nairis,
Helyana Kakko ja Reijo Türnpuu.
Ainealase kiituskirja inglise keeles
pälvisid nii eelpool nimetatud
õpilased kui ka Liisa Ivanova ja
Kevin Rahula. Siia klassi toodi ka
keskkonnakampaania „Patareijaht“
vabariiklik võit: 27 688 patareid
kogus Helyana Kakko. IV klass:
Mirtel Niine – kiituskiri väga hea
õppimise ja eeskujuliku käitumise
eest. Mirtelit autasustati veel ainealase kiituskirjaga inglise keeles,
eesti keeles ja matemaatikas (maakondlikul IV klasside matemaatika
olümpiaadil 4.–5. koht, omistatud
Tartu Ülikooli teaduskooli III järk

matemaatikas). Hedrika-Eret Soosaar – kiituskiri väga hea õppimise ja eeskujuliku käitumise eest,
ainealane kiituskiri inglise keeles.
Kärt Alberg – ainealane kiituskiri
valikaines: korrektse ja südamega
tehtud tööde eest paberi- ja papitöö
tundides. Marii Erm – ainealane
kiituskiri lastele ja noortele suunatud loomingulise konkursi “Minu
Eesti 100 aasta pärast” Pärnumaa
võitja oma vanuserühmas. Mia-Liis
Ristal – ainealane kiituskiri: maakondlikul inglise keele olümpiaadil I koht, eesti keele olümpiaadil
4.–5. koht ning tubli osalemine
matemaatikaolümpiaadil.
PilleRiin Peks – maakonna kunstikonkursi “Pitsiline” tarbegraafika
eripreemia. V klass: Ott Alamaa
– ainealane kiituskiri muusikas:
esinemine kõikidel kooli aktustel
ja kontsertidel. Sofi-Riin Reisner –
kiituskiri väga hea õppimise ja eeskujuliku käitumise eest, ainealane
kiituskiri eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles, vabariiklikul
kodanikupäeva viktoriinil I koht.
Karl Ivar Annusver – ainealane kiituskiri informaatikas (olümpiaadil
4. koht). VI klass: Renate Türnpuu
– kiituskiri väga hea õppimise ja
eeskujuliku käitumise eest, ainealane kiituskiri loodusõpetuses,
inglise keeles, matemaatikas, korrektse ning südamega tehtud tööde
eest paberi- ja papitöö tundides,
kõige kohusetundlikum õppija eesti keeles. Rasmus Roots – kiituskiri
väga hea õppimise eest, ainealane
kiituskiri vene keeles ja matemaatikas. Karin Kremer – ainealane
kiituskiri vene keeles. Mirko Niineainealane kiituskiri matemaatikas.
VII klass: Rauno Luur – kiituskiri
väga hea õppimise ja eeskujuliku
käitumise eest. Triinu Võsumets –
kiituskiri väga hea õppimise ja eeskujuliku käitumise eest, ainealane
kiituskiri inglise keeles ja matemaatikas. Markus Steinberg – ainealane
kiituskiri tehnoloogia- ja tööõpetuses (maakondlikul ainekonkursil II
koht). Leho Hiienurm – aineala-

ne kiituskiri matemaatikas. VIII
klass: Kendro Allsaar – ainealane
kiituskiri tehnoloogia- ja tööõpetuses (maakondlikul olümpiaadil
I ja III koht) ja füüsikas (maakondlikul viktoriinil võistkondlik
II koht). Andree Erm – ainealane
kiituskiri kehalises kasvatuses.
Kristofer Šatski – ainealane kiituskiri tehnoloogia- ja tööõpetuses
(maakondlikul olümpiaadil III ja
I koht) ja füüsikas (maakondlikul
viktoriinil võistkondlik II koht).
Arti Tugedam – ainealane kiituskiri tehnoloogia- ja tööõpetuses
(maakondlikul konkurss-näitusel
II koht). Ingela Uussalu – kiituskiri väga hea õppimise ja eeskujuliku käitumise eest ning ainealane
kiituskiri ajaloos (maakondlikul
olümpiaadil II–III koht), kunstiõpetuses (maakondlikul olümpiaadil III koht), inglise keeles väga
heade õpitulemuste eest ning loovtööna valminud noortejutustuse
“Lootuse tiivad” kirjutamise eest.
IX klass: Karl Kallaste – ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses.
Joonas Lauri – ainealane kiituskiri
kehalises kasvatuses. Jauram Reisner – ainealane kiituskiri geograafias (maakondlikul olümpiaadil 1.
koht), ajaloos (maakondlikul olümpiaadil 2. koht, vabariigis 9. koht),
ühiskonnaõpetuses, matemaatikas
ja füüsikas (maakondlikul viktoriinil võistkondlik II koht). Renno
Räim – ainealane kiituskiri matemaatikas, füüsikas (maakondlikul
viktoriinil võistkondlik II koht),
ühiskonnaõpetuses, tehnoloogia- ja
tööõpetuses (maakondlikul ainekonkursil I koht), informaatikas
(maakondlikul olümpiaadil I koht).
Iga hea hinde ja saavutuse taga
on kindlasti parim õpetaja. Meil
on neid õnneks päris mitu. Paljud
neist olid palutud ka vallavanem
Lauri Luuri vastuvõtule, loe sellest
täpsemalt abivallavanem Jana Malõhi artiklist.
Ilusat ja kosutavat suvepuhkust
igale koolijütsile ja koolmeistrile!
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Tegusad Sindi noored korraldasid vinge suve alguse peo

mArT TõNiSmäE

SiNdi NOOrTEVOlikOGU
AlGATUSGrUPP
Sindi Noortevolikogu algatusgrupi
(SNVG) liikmed on aktiivsed ja tegusad, kelle eesmärgiks on noorte
elu mitmekesistada ja korraldada
paar korda aastas õpetlikke üritusi.
SNVAG tegutseb ühiselt juba viis
aastat. 26. mail korraldati seltsimaja juures Sindi suve alguse pidu,
mida valmistati ette mitu kuud.
Suve alguse peol oli tegevust igas
vanuses külastajale. Peole andsid
omapoolse panuse Sindi Tuletõrjeselts MTÜ ja Tori valla piirkonnapolitsei. Jõustruktuurid rääkisid õpetlikke jutte, näitasid oma
töövahendeid ja viisid läbi mänge.
Haarava töötoa Slackline korraldas
MTÜ Vabadussport. Lapsed said
veel hüpata Kriipsujuku mängutoa batuudil ning näomaalinguid
tegi Alice Laanemaa. SNVAG-i
liikmed viisid läbi seltskonna- ja
võistlusmänge. Noortekeskuse kokandusring “Sinklased” valmistasid kohapeal väga maitsvaid toite.
Noorte, eriti poiste jaoks, oli ilmselt kõige põnevam jalgpalliturniir.
Sellest võttis osa neli meeskonda –

kultuurinõunik

Sindi Noortevolikogu algatusgrupp (vasakult): Õnneli Pilliroog, Kertu
Õunapuu, Ketrin Kärg, Chätlyn Parts, Mirjam Silgo, Georgina Ristoja,
Kristiina Anufrieva, Fred Hussar, Mart Nõmm, Karl Hussar, Andro Seppi.
Foto autor: Aveli Lehiste

kolm Sindist ja üks Pärnust. Võistkond Saku, kes on pärit Sindist,
võitis selle turniiri. Õhtul esines laval ansambel Respekt. Säravad esinejad andsid endast kõik, et rahvas
nende ülesastumist naudiks. Lavaks oli sellel aastal rekkaauto, mille saime firmalt Fameron OÜ. Veel
olid meie suurepärasteks sponsoriteks Fein-Elast Estonia OÜ, Pajo
AS, Kriipsujuku mängutuba, Alice
Imedemaal, Sushi King Pärnu, Bio-

lan Baltic OÜ, Scanfil OÜ, Apollo
Kino Pärnu, Viiking Spa-Hotel,
Ammende Villa ja Saku Läte OÜ.
Seltsimaja-esise väljaku aitas võistluskorda niita Arne Meier. Oleme
tänulikud oma sponsoritele, ainult
tänu Teile saamegi selliseid toredaid üritusi korraldada. Suve alguse peoga soovisime, et siin – meie
kodulinnas Sindis, oleks kuulda
rõõmuhõiskeid, mis muudaks meie
igapäevaelu päikeselisemaks.

Üleskutse Tori valla elanikele!
ArGO jUSkE

tori rAHvAmAjA juHAtAjA

Toris peetakse juba kaheksandat
aastat järjest suvefestivali TORI
ÖÖD JA PÄEVAD, sel aastal 13.–
15. juulini. Suvefestivali raames
korraldatakse erinevaid sündmusi:
autoorienteerumist uue vallaga tutvumiseks; kodukohvikute päeva ja
suvelaata. Üles astuvad muusikakollektiivid: Naised Köögis, Mikk
Kaasik ja tšellokvartett C-JAM,
tantsuks mängib ansambel Karavan, teatrielamust pakub Teater
TRET.
Tori valla käsitöönäitus “Sajandi sada sokipaari, kinnastest
rääkimata…” on pühendatud Eesti
Vabariigi 100. aastapäevale. Oota-

me näitusele soki- ja kindapaare 6.
juulini, neid võib tuua Tori raamatukogusse või rahvamajja. Eriti põnev on, kui leiad mõne päris vana
kinda- või sokipaari ja kudumil
oleks juures oma ajalugu. Rohkem
infot: Ave Aaslaid 529 7216 ja Aita
Puust 5455 1408.
Tori muuseumis on näitus, kus
on välja pandud kohvitassid ja
viinapitsid. Viinapitse on sada olemas, aga kohvitasse on veel puudu.
Tule appi ja aita näitust täiendada!
Oleme tänulikud, kui tood näitusele alustassiga kohvitassi, mis pärineb ajavahemikust 1918-2018!
Info: Lea Puust, e-post torimuuseum@torivald.ee, tel 5301 9440.
Tori valla suvelaadale ootame 14. juulil kell 10.00–16.00 nii
kauplejaid kui ostjaid. Info: Ave

Aaslaid 529 7216.
Tori kodukohvikute päev toimub pühapäeval 15. juulil kell
12.00-16.00.
Ava oma aed vallaelanikele ja
meie külalistele! Kodukohviku
väärtusteks on vahetu suhtlus
ja uued huvitavad elamused ning
võimalus astuda sisse mõnda
kaunisse koduaeda, mida varem
vaid üle heki uudistatud. Kui sul
on soov osaleda kodukohvikute päeval, võõrustamisvõimalus,
istumiskohad või tahe tutvustada
oma kokakunsti, siis anna julgesti
teada osalemissoovist 4. juuliks,
e-posti aadressil torirahvamaja@
torivald.ee. Registreerides märgi
ära kohviku nimi, asukoht, kontakt ja lühitutvustus.

Tori valda teenindab autolavka
2. mail suleti Tori kauplus seoses
ehitustöödega, esialgsete plaanide
kohaselt käesoleva suve lõpuni.
Torilastel on võimalus käia poes
kas Seljal, Jõesuus või külastada
laupäeviti kaubabussi. Tori valla
elanik Hillar Kohv külastas 26.
mail Riisa küla, et kaeda oma silmaga rändkauplust ja ajada juttu
poepidajaga. Kas Riisa küla elanikud on rahul, et neid külastab laupäeviti Põlvast pärit kaubabuss?
Sellekohaseid küsimusi esitas Hillar Kohv kohapeal autolavka omanikule Õie Maistele.
Uue marsruudina on teil nüüd
teenindada ka Tori piirkond,
kuidas vallarahvas teisse suhtub
ning kas olete rahul siinsete ostjatega?
Oleme tänaseks Tori valda külastanud oma kauplusautoga kuu
aega ja meie kogemused siiani on
ainult positiivsed. Siinne rahvas
on meid vastu võtnud väga hästi ja
sooja suhtumisega.
Kuidas ja millal tuli mõte, et
võiks hakata kaubabussi teenust pakkuma ning kuidas sattusite Tori valda teenindama?

Autoorienteerumine Tori vallas

Mõte sai alguse Tori vallavalitsuse soovist, et suvekuudel
kui toidupood suletud, oleks valla
elanikud ikkagi toiduainetega varustatud. Kuna meie tootevalikus
on lisaks tavapärasele toidukaubale ka palju kalatooteid: suitsukala,
värsked kala, marineeritud kala ja
heeringat, siis huvi meie sortimendi kohta on suur.
Kas kauplusautos saab tasuda
ainult sularahas, või on ka kaardimakse võimalus?
Meil saab tasuda nii sularahas
kui ka kaardiga.
Kui kaua te üldse kaubabussi
teenuse pakkumisega tegelenud
olete ning missuguseid piirkondi teenindate tavapäraselt?
Teenuse pakkumisega oleme
tegelenud pikalt ja meie tegevuspiirkond on siiamaani olnud kuus
maakonda: Põlva-, Võru-, Valga-,
Viljandi-, Tartu-, ja Jõgevamaa.
Sellest kevadest on lisandunud
veel igal laupäeval Tori vald Pärnumaal: marsruudil kell 10.30
Alta bussipeatus, 10.50 Jõesuu
bussipeatus, 11.30 Levi bussipeatus, 12.00 parkla endise Tori

Õie Maiste tööpostil. Foto: Hillar
Kohv

vallamaja vastas, 12.40 Tori lasteaia parkla, 13.10 Tori koolimaja suure kivi juures, 13.25 Taali
küla, 14.20 Pulli küla, 14.40 Urge
raamatukogu, 15.30 endise Are
vallamaja ees teadetetahvli juures,
16.20 Suigu kaupluse teadetetahvli juures, 16.50 Oore teadetetahvli juures. Info telefonil 515 1668,
Õie Maiste. NB! Rahva teenindamise tõttu võib buss hilineda,
vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

14. juulil kell 11.00-17.00 toimub
autoorienteerumine Tori valla külades, alevikes ja Sindi linnas! Avastame uue koduvalla teid ja tänavaid!
Ütleme omavahel „Tere!“ ning saame tuttavaks meie inimeste rõõmsate ja asjalike toimetamistega.
Autoorienteerumine on mõnus
tegevus, millega saavad hakkama
kõik! Osalejate eesmärgiks on läbida kaardile märgitud punktid, kasutades selleks autot. Selleks moodustage sõpruskond, kellega koos
vuristada mööda valla teid ning leida üles kontrollpunktid. Sõit ei ole
aja peale, vaid ikka ringi vaadates ja
üritust nautides jõuda kogunemiskohta, kus teid oodatakse huvitavate tegemiste või hea- ja paremaga.
Punktide leidmisel on abiks kaart,
vihjed ja fotod. Orienteerumisel on
kasutusel veebipõhine rakendusprogramm, mille kaudu on tulemused ja osalejate liikumine nähtav ning hiljem järelevaadatav. Igas

peatuspaigas tuleb lahendada üks
lihtne ülesanne või vastata mõnele
toredale küsimusele. Võistkonnale
võidupunktid toob tulemus, kes
on läbinud rohkem kontrollpunkte ja lahendanud lihtsaid ülesandeid. Auhinnakarikad ootavad!
Ootame autoorienteerumisel osalema sõpruskonda, kelle liikmeks
võivad olla pereisa, -ema ja lapsed
või naabrinaine koos sõbraga või
kellega on mõnus koos suvepäeva
veeta. Samas ootame teada andma
külaseltse, talusid, linnahoove, kes
oleksid valmis vastu võtma autoorienteerujaid. Võiksite avada oma
koduhoovi müügipunkti, kohviku
või lihtsalt lustimiskoha, kus külalisteks autoorienteerujate seltskonnad. Kell 15.00-17.00 toimub Tori
koolimaja õuel pidu ja autasustamine. Rõõmsa tuju loovad kloun
Ummi ja Marek Sadam! Võistkonnad ja vastuvõtjad, palun registreerige oma osalussoov 1. juuliks
e-posti aadressil mart.tonismae@
torivald.ee või telefonil 5816 7666
Jälgige reklaami ja Tori valla kodulehte www.torivald.ee.

Tori põhikooli õpilased osalesid
loodusturismi töötubades
ErikA Nõmm
projektijuHt

Tori Põhikooli 7.-9. klasside õpilased osalesid lõppeval õppeaastal
projekti „Kooliõpilased loodusturismis 2017-2019 “ raames üheksas
erinevas töötoas, mida viisid läbi
Soomaa piirkonna ettevõtjad:
• Ausa aiavilja ja majutusteeninduse töötuba Klaara-Manni
Puhkemajas
• Programm “Sügis talus” C.R.
Jakobsoni
Talumuuseumis
Kurgjal
• Loodushoid ja loodussõbralik eluviis, töötuba Soomaa
Külastuskeskuses
• Ekskursiooni töötuba SuureKõpu mõisas ja Kõpu külastuskeskuses
• Soomaa loodusturismi töötuba
Soomaa Külastuskeskuses
• “Talvine Soomaa” Tõramaa
puisniidul
• Kodukoha turismiettevõtjate tegevust tutvustav töötuba
Tuka Talus
• Säästliku eluviisi töötuba:
„Looduses loodusega koos“
Tipu Looduskoolis
• I-punkti ülesehitus ja ekskursioonide korraldamine Tori
Muuseumis ja Tori Rahvamaja
Projekti idee tuli piirkonna ettevõtjatelt, eesmärgiga õpetada noori tundma piirkonna

eripära, selle rikast loodus- ja kultuuripärandit. Tutvuti Soomaa loodusega, võimalustega, ettevõtluse ja
ettevõtlikkusega. Oli huvitav kogemus! Usun, et kõik osalejad said
uusi teadmisi või avastasid enda
jaoks miskit põnevat, mida veel ei
olnud näinud või kogenud. Õpilaste poolt täidetud tagasiside lehtedelt võis lugeda järgmist: “Kõige
rohkem meeldis Kõpu Mõis ja lihapirukad; üldiselt oli huvitav, kõige
rohkem meeldis Tipu, et tehti mänge ja sai süüa; kõige parem töötuba
oli tõukekelkudega Tõramaal; mulle meeldisid mõisakool, lumesaanid
ja lihapirukad; mulle meeldis väga
tehtud programm; kõige rohkem
meeldis Kurgja; Riisa Rantšos käik
meeldis, lõkke ülestegemine ja tõukekelkudega sõit; kõik kohad olid
toredad, eriti tõukekelkudega sõitmine.” Uurisin ka seda, mis võiks
teisiti olla, vastused: “Ilmad olid
liiga külmad; tahaks minna Torist
kaugemale; sooviks külastada Siidritalu; rohkem aktiivseid tegevusi ja
lihapirukaid!”
Suur tänu kõikidele ettevõtjatele meid vastu võtmast ja tegevuste
korraldamise eest. Loodan, et meeldiv koostöö jätkub ka järgmisel
õppeaastal. Projekti rahastab LEADER-programmi kaudu PRIA.

Teeliste kirik Toris avab nädalavahetusel uksed
Tori Eesti Sõjameeste Mälestuskirik on liitunud Eesti Kirikute
Nõukogu kultuuriturismi algatusega “Teeliste kirikud”. Algatuse eesmärk on tutvustada nii kohalikele
reisihuvilistele kui Eestit külastavatele turistidele suveperioodil pikemalt avatud, kauneid ning paljuski
unikaalseid Eesti sakraalhooneid:
kirikuid, kabeleid, palvemaju ja
kloostreid. “Teeliste kirikud” trükiseid-reisijuhte jagatakse algatusega liitunud kirikutes ja kohalikes

turismiinfokeskustes.
Informatsiooni avatud kirikute kohta leiab
projekti koduleheküljelt www.teelistekirikud.ekn.ee.
Tori Eesti Sõjameeste Mälestuskirik on avatud laupäeval ja pühapäeval kell 10.00-18.00. Rohkem
informatsiooni algatuse “Teeliste
kirikud” kohta jagab Marko Kaldur “Teeliste kirikud” projektijuht,
tel 522 3700 või 533 25292, e-post
teelistekirikud@ekn.ee.
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Tori vald saavutas Pärnumaa suvemängudel 3. koha
AGriS jUhkOV

tervise- jA sporditöö
spetsiAlist

Pärnumaa 56. suvemängudel saavutas Tori vald kokkuvõttes 109 punktiga 3.
koha, võitis Saarde vald 157
punktiga, teine oli Häädemeeste vald 137 punktiga.
Tänavused suvemängud
kestsid 22. maist kuni 3.
juunini. Kavas oli 12 spordiala, neist üheteistkümnel
osalesid ka 75 Tori valla
sportlast. 22. mail võisteldi
Niidupargis jooksukrossis
Pärnu aastajooksu etapi raames, kus mõõtu tuli võtta
erinevatel distantsidel. Tori
vallast oli kohal 19-liikmeline esindus ja kokkuvõttes
saavutati 3. koht. Naiste
parimad tulemused: Laura
Laud 7. koht, kuni 18-aastased: Marie Saar 5. koht, kuni
16-aastased: Emma Rätsep
8. koht, naisveteranid: Tiina
Aunis 1. koht ja 500m jooksus Andra Sõmer 4. koht.
Meestest Alari Lumberg
5. koht, kuni 18-aastased:
Marwin Joseph Virkus 3.
koht ja 3000m jooksus Alari
Lumberg 4. koht.
23. mail toimus jalgrattakross Saarde terviserajal.
Siinkohal on hea tõdeda
jalgrattakrossi tõusvat populaarsust ja seda, et Tori valda
esindas 8 sportlast, kes saavutasid kokkuvõttes 3. koha.
Tulemused: kuni 11-aastased: Emily Milistver 1. koht
ja naiste arvestuses Kristi
Pajo 1. koht, kuni 17-aastased arvestuses Mairon Milistver 1. koht, meeste arvestuses Aigar Raja 2. koht,
Rainer Sildvee 4. koht, Keijo
Hännikäinen 5. koht, Ma-

rek Viikoja 7. koht ja Indrek
Sauväli 12. koht.
Samal päeval võistlesid
koolinoored kergejõustiku
võistlustel Pärnu Rannastaadionil, kus Tori vald saavutas 2. koha. Täiskasvanute
kergejõustikuvõistlus toimus
26. mail Kilingi-Nõmme
staadionil, kus saavutati omavalitsuste arvestuses
6. koht. Võistlesid: Katrin
Ojamaa, Agur Alev ja Tiit
Hartwich. Koondarvestuses
saavutas Tori vald 4. koha.
Orienteerumisvõistlus toimus 24. mail Kilingi-Nõmmes
Orienteerumisklubi
West neljapäevaku raames.
Tori valda esindasid: AnneLy Viikmaa, Kairi Lumberg,
Marie Anna Blehner, Margit Blehner, Alari Lumberg,
Indrek Viikmaa, Jüri Kadaja, Sander Blehner, Veiko
Lille.
25. mail mängisid poisid
jalgpalli
Kilingi-Nõmme
staadionil. Saavutati 4. koht,
võistkonda kuulusid Tori
Põhikooli noored Arko Saar,
Art Lemets, Carl Aadam
Vihrov, Carl Robyn Valdaru,
Enar Privits, Harry Annus,
Janar Saar ja Maiker Paldis.
Suvemängude põhipäeval,
26. mail, osaleti KilingiNõmmes täpsusküti, juhtkonna ja petanki võistlustel.
Täpsusküti arvestuses saavutati 3. koht, kuid selle ala
ühe osavõistluse arvestuses
võideti ülekaalukalt 1. koht
jahilaskmises. Võistkonda
kuulusid Arvin Peks, Jaak
Jäme, Gert Grünberg, Karlo Peks, Tarmo Nairis, Tiit
Nairis ja Tiit Saulep. Tiit
Saulep jäi Raivo Kimmeliga
sama punktiarvuga esikoha
heitluses individuaalarves-

tuses teiseks. Kokkuvõttes
toodi koju 3. koht, kuna
täpsusküti teistes arvestustes
torilasi ei osalenud.
Juhtkonna võistlustel esindasid Tori valda Kaie Toobal, Kandela Õun ja Lauri
Luur. Võistlusel tuli osalejatel tabada märki õhkrelvast,
vibust ja laskesimulaatorist.
Osalejad tõdesid, et mõõduvõtmine oli väljakutse ja
teistmoodi kui tavaliselt,
tulemuseks 6. koht. Petankivõistlusel jõudsid 4. kohale
Andra Sõmer, Agur Alev,
Hanna Rätsep ja Piret Pärnmaa.
11. mail toimus discgolf
koolinoortele, Tori valda
esindas üks noor – Jan Bret
Maiste. 27. mail leidis aset
sama ala võistlus täiskasvanutele. Osalesid Jaan Maiste, Mihkel Mölder, Viljar
Rebane, Edek Kallas, Erik
Veberson, Janek Pool, Janno Mürel, Ahto Saar, Ramon Rohtla, Silver Räpp,
Ivar Nikkel, Kaja Rebane
ja Meeri Rätsep. Arvestusse läks kuus tulemust, 492
punktiga oldi täiskasvanute arvestuses teine, kuid
koondarvestuses saavutati 4.
koht. Samal päeval osaleti ka
sulgpalli-turniiril, võistlesid
Andra Sõmer, Piret Pärnmaa
ja Indrek Viikmaa ning saavutati 4. koht.
Pärnumaa Suvemängud
lõppesid 3. juunil Pärnus
rannavõrkpalliga, võistlesid
Alex Russ, Marwin Joseph
Virkus, Maario Lemmik ja
Ott-Joosep Lusik. Noored
andsid endast karmis konkurentsis parima, kuid pidid
leppima 8. kohaga.
Tänan kõiki osalejaid ja
soovin sportlikku suve!

Erasmus+ projekt viis Sauga põhikooli õpilased
leedumaad avastama
TiiNA mäNNik
õpetAjA

Järjekordne kohtumine Erasmus+ projekti „Eco friendly
actions“ raames toimus 30.
aprillist kuni 5. maini Leedu
Vabariigis, Kaunases. Leedu
kohtumisel osalesid õpetaja
Tiina Männik ja majandusjuhataja Sirje Kriisleht ning
õpilastest Hanna-Liisa Hein
ja Carol-Liina Lepik 5. klassist, Markus Sellin ja KrenKasper Tinkus 6. klassist
ning Kaili Hansen 8. klassist. Kohtumisest võtsid osa
peale meie veel esindused
Türgist, Rumeeniast ja Leedust. Esmaspäeva hommik
möödus võõrustajate koolis.
Meile tutvustati koolimaja, kus õpib üle 750 õpilase
ja töötab 71 õpetajat. Väga
huvitav oli leedu keele tund,
kus kõik said kohaliku keele oskust näidata. Meie õpilastest esinesid Markus ja
Kren-Kasper, kes täitsid neile
antud ülesande väga hästi.
Õpilased osalesid ka teistes

ainetundides. Pärastlõunal
viibisime vastuvõtul Kaunase
linnavalitsuses, mille istungite saalis kuulasime loengut
Kaunase
looduskeskkonna ökoloogilisest arengust
ja arendamisest. Õpilastele
toimus päeva lõpetuseks interaktiivne mäng Kaunase
vanalinnas. Teisipäev möödus tervenisti väljasõidul
Dzukija regiooni. Päev algas
Merkiné looduspargi külastusega, kus väikeses pagaritöökojas oli võimalus osaleda
ühe leedu rahvusroa valmimisel. See roog koosneb kuivatatud kapsalehest, millele
pannakse püreestatud keedukartul ja -sibul. Oli väga
maitsev! Päeva teise poole
veetsime savikojas, kus kõik
said oma voolimisoskust
proovida. Toimus ka ekskursioon loodusparki, mis on
rikas eriliste taimede poolest.
Kolmapäeval olime Kaunase Miśkiu Metsakolledžis.
Hommik algas matkaga kolledžit ümbritsevas looduspargis. Unustamatu mulje
jättis Kaunase laguun oma

ilusate vaadetega. Pärastlõunal kuulati delegatsioonide
ettekandeid ökoturismi teemal. Meie esitluse „Forests
and Ecoturism in Estonia“
kandis ette Kaili. Neljapäev
möödus tervenisti Leedu
Vabariigi pealinnas. Linnaekskursioon algas Vilniuse
sümboli Gediminase torni
juurest ja lõppes vanalinna
ümbruses. Tagasiteel Kaunasesse külastasime ka Trakai lossi. Kohtumise viimase
päeva hommikul oli meil
ekskursioon Kaunase veepuhastusjaama, mis on kordi
suurem kui meie Vana-Pärnus asuv jaam. Keskpäevaks
jõudsime kooli, kus meie
õpilased osalesid tundides.
Pärastlõunal toimus rahvusvaheline pidu, kus kõik
delegatsioonid õpetasid oma
maa tantse ja tänati üksteist
toredate päevade eest.
Ka ilm oli meie vastu sõbralik – iga päev 23–26 kraadi
sooja ja vihma me ei saanudki. Kokkuvõtteks võib öelda,
et oli väga töine ja tore külaskäik.

maadlusklubi leo sportlased osalesid rahvusvahelistel
tiitlivõistlustel
rAiGO PAUlbErG
Maikuu keskel Makedoonias toimunud Euroopa
meistrivõistlustel
Kreeka-Rooma maadluses kadettidele, saavutas Robyn
Paulberg (-71 kg) 10. koha.
Robyn Paulberg läheb Eestit esindama samal alal
ka juulikuus Horvaatiasse, Zagrebisse toimuvatele
maailmameistrivõistlustele.
Põhjamaade meistrivõistlustel Soomes tegi kõige
vägevama tulemuse Raimond Uibo, kes võitis vabamaadluses (-51 kg) 1.
koha. Samal alal saavutasid
klubikaaslased Sander Tagu
(-45 kg) ja Robyn Paulberg

Pildil (vasakult) Raimond Uibo, Robyn Paulberg, Sander Tagu

(-71 kg) 3. koha. Naiste
maadluses sai pjedestaalil 2.
koha sisse võtta Tiia-Triin
Tomson (-57 kg). Kadettide
Kreeka-Rooma maadluses
saavutasid Sander Tagu (-45

kg) 3. koha, Raimond Uibo
(-51 kg) ja Robyn Paulberg
(-71 kg) 5. koha. Juunioride
seas jäi Raimond Uibo (-72
kg) samuti viiendaks.

Pärnumaa raamatukoguhoidjad lustisid Ares
mAllE PAjO

rAAmAtukogu juHAtAjA

25. mail oli Are Raamatukogul suur rõõm vastu võtta
kolleege Pärnumaa raamatukogudest. Külaskäik Aresse
toimus Pärnumaa raamatukoguhoidjate seminar-laagri
raames. Külalisi oli umbes
poolsada. Nii palju raamatu-

kogutöötajaid ei ole veel Are
raamatukogu ajaloo jooksul
korraga siinkandis viibinud.
Are päeva teemaks oli
„Raamatukoguhoidja
kui
kohaliku pärandi säilitaja ja
tutvustaja“. Suur oli külaliste üllatus, kui kõigepealt ei
saanudki end mugavalt istuma ja kuulama seada, vaid
kutsuti hoopis laulumängu
pärandiga tutvuma. Õpe-

tajaks oli loomulikult meie
Anne Niibo ja pillimäng oli
Ants Tugedami poolt. Anne
paneb ju karudki tantsima
ja seekord sai samuti lõbus
seltskond pikaks ajaks positiivse laengu.
Lõpuks toimus vestlusring
kohaliku pärandi säilitamisest ja tutvustamisest ning
astuti ka Are raamatukogust
läbi.

Tori lastekaitsepäeval tutvuti võlumaailmaga ja õpiti
ohutusreegleid
AVE AASlAid

lAstekAitsepäevA
korrAldAjA

Väiksed käed su kaela ümber, põse vastus põsk…
Laps teeb suureks eluõnne,
armastus saab ülimaks!
Toris tähistasime lastekaitsepäeva 1. juunil. Suvepäeva
muutis nauditavaks päikesepaiste, laste naer, nobedad näpud, ülisuured mullid, kõlavad lauluhääled,
hoogsad
tantsusammud,
vaimukad
näitemängud,
õpetlikud
ohutusreeglid,
batuudihüpped ja põnevad
mustkunstitrikid.
Vaimustunult puhuti hiigelasuuri seebimulle Mullimeistri juhendamisel. Tori
põhikooli õpilased näitasid,

Lastekaitsepäeval esinesid hoogsal tantsusammul Tori
põhikooli lapsed

mida nad õppeaasta jooksul
on õppinud. Hindeks said
kõik 5+! MTÜ Sindi Tuletõrje Seltsi esindajad jagasid
õpetussõnu, kuidas turvalisust oma ümbruskonnas
tagada. Tori Naisseltsing
Lained töötubades sai joonistada, lillekimpe meisterdada ja näpu sidumist õp-

pida. Mustkunstnik Marko
kaasas oma võlumaailma ka
lapsi, põnevust jätkus mitmeks tunniks!
Suur tänu kõikidele esinejatele, juhendajatele, osalejatele, helimees Kalev Saarele
ja korraldustoimkonnale!
Olge rõõmsad!

Sindi noortekeskuse 4h klubi Sindila liige sõidab
suveks USAsse
hEllE VENT

4H klubi sindilA juHendAjA

IFYE-programm on rahvusvaheline
maanoorte
vahetusprogramm, mis tegutseb Eestis alates 1992.
aastast. Programm on mõeldud täisealistele 4H noortele.
IFYE-programmis osaleja
on aktiivne noor, kes soovib veeta suvel mõned kuud
välisriigis, elab sealsetes
peredes, saab uusi kogemusi, teadmisi ning arendab
oma keeleoskust. Sel aastal

oli võimalus minna IFYEprogrammi raames USAsse,
Šveitsi, Austriasse või Soome.
4H klubi Sindila liige
Gretemari Metsaveer (fotol), kes lõpetab sel kevadsuvel Pärnu Sütevaka Huma n it a a rg ü m na a siu m i,
sõidab IFYE programmi
kaudu USAsse Nebraska
osariiki. Teda võõrustab
USA IFYE Assotsiatsioon
22. juunist kuni 07. augustini. Soovime Gretemarile
edu ja oleme tema tegemistega kursis blogi kaudu.
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Sauga noortekeskuses toimus
sportlik lastekaitsepäev
SAUGA
NOOrTEkESkUS
Sauga noortekeskuse ümbruses toimus 10. juunil sportlik
lastekaitsepäev, kus viisime läbi kompleksvõistluste
viimase etapi. Noored said
sportida, batuudi peal hüpata, köit vedada ja kuni kolme-aastased lapsed lustisid
beebivõimlemises. Samuti
viisid endise Sauga valla raamatukogude juhatajad läbi
teadmiste proovile panemiseks teatevõistluse. Päeva lõpetasime peale autasustamist
ühise arbuusisöömisega.
Sauga noorte XVI kompleksvõistluste hooajavõitjad
vanuseklassiti: 2010. a ja
nooremad: 1. Kenert Mener,
2. Martin Klammer, 3. Karilin Hansumäe; 2009-2008. a

tüdrukud: 1. Rihanna Koljal,
2. Kendra Radsin, 3. Keitlin
Hansumäe; 2009-2008. a
poisid: 1. Ramon Meiner, 2.
Ranno Peet, 3. Jussi-Henri
Raadik; 2007-2006. a tüdrukud: 1. Matrha Hiiesalu,
2. Loore Lumisalu, 3. Merili Klammer; 2007-2006. a
poisid: 1. Kaspar Reimann,
2. Robin Hunt, 3. Martten
Ardel; 2005-2004. a tüdrukud: 1. Arina Borissova, 2.
Liis Lumisalu; 2005-2004. a
poisid: 1. Kevin Reimann, 2.
Mark-Sander Ardel.
Karikaid ja medaleid tuli
üle andma kompleksvõistluse sarja algataja ja kauaaegne
läbiviija Tiiu Alliksalu. Sauga noortekeskus tänab kõiki
osalejaid ja vabatahtlikke,
kes aitasid kaasa ürituse õnnestumisele.

Sauga noorte kompleksvõistlustel osavõtjad koos Tiiu
Alliksaluga. Foto: Piia Salundi

TäNUAVAldUS
Savitaipaleen Nuorison Tuki ry (eestvedaja Kaj Wahlroos)
tegi juba teistkordselt Jänesselja lasteaiale annetuse,
sedapuhku rikastamaks laste mänguvõimalusi õues. Imetlusväärne on ka see, et kolmeosaline tasakaalurada pandi
paika annetajate endi poolt. Tasakaalurada võimaldab
arendada lastes osavust, tasakaalu, julgust. Kuna tasakaalurada koosneb kolmest välja ulatuvast ja iseseisvast
osast, siis saab sellel turnida korraga pea rühmajagu lapsi.
Teise vahendina osteti vedrukiik, mis saab paika üsna pea
lasteaia oma jõududega.
Jänesselja lasteaia juhtkond tänab südamest Savitaipaleen
Nuorison Tuki meeskonda, Andres Mõisa kaeve töödel
tehnikaga ja Priit Ruutu vahendamaks meid ja Soome
sõpru!

OOTAmE kõiki ENdiSi ViirA kOOli õPilASi,
õPETAjAid jA TööTAjAid PÜhAPäEVAl,
5. AUGUSTil 2018. A TähiSTAmA kOOli
hAridUSElU AlGUSE 160. AASTAPäEVA.
Päevakava:
kell 12.00
kell 13.00

SUVESÜNdmUSTE kAlENdEr

Meenutushetked ja küünalde süütamine
Tori kalmistul.
Kogunemine Viira Kooli juurde –
tervituskõned mälestuskivi juures,
kontsert, supp ja tort, ilmub Viira
Ekspress Eri, kooli ajaloo näitus.

Osavõtutasu kuni 25. juulini 10 eurot maksta Enda Link´i
nimele, SEB Pank, konto nr EE301010011795538222
(selgitusse märkida kokkutulek ja oma nimi).
Kohapeal 15 eurot. Info tel 5234336.

30. juunil kell 10.00–11.00 toimub Tammiste
poe kõrval koerte ja kasside tasuta
vaktsineerimine marutaudi vastu.
Eelmisel aastal vaktsineeritud loomi sel aastal süstima
ei pea, sest vaktsineerimisskeemi alusel on kohustus
vaktsineerida marutaudi vastu 2-aastase intervalliga.
Sel aastal vaktsineerime:
1. Noored koerad ja kassid, kes on saanud 3 kuu vanuseks.
2. Koerad ja kassid, kelle vaktsineerimisest on möödas
kaks või enam aastat või keda ei ole üldse
vaktsineeritud.
Võimalik vaktsineerida
kompleksvaktsiiniga ja osta ussirohtu.

info tel 5647 0083
loomaarst Peeter klaassen

Registreerimine kuni 27. juunini
evely-pajula@hotmail.com või 5648 7371

Reedel, 22. juunil
Kell 12.00 TORI EESTI SÕJAMEESTE
MÄLESTUSKIRIKUS Võidupüha tänujumalateenistus,
mälestustule süütamine ja kangelaste mälestamine.
Kell 13.00 pärgade asetamine Vabadussõja
mälestussamba jalamile Tori kalmistul. Pärast
pakutakse sõdurisuppi kirikuaias.
Kell 21.00 TORI ALEVIKUS endise vallamaja aasal
jaanipidu. Kavas: Paintball, käesurumise võistlus, lastele
mängud jms. Tantsuks mängib ansambel Hea Story.
Laupäeval, 23. juunil
Kell 18.00 SAUGA ALEVIKUS Vingiküla külaplatsil
jaanipidu. Kavas traditsioonilised võistlused:
kalossiheide, teatejooks, jalgratta osavussõit.
Väikestele lastele hulgaliselt mänge. Kohal on ka
pillimees.
Kell 18.00 EAMETSA KÜLAS Sauga jõe kaldal
Kaluriküla jaanipidu, tantsuks mängib ansambel Audru
Jõelaevanduse Punt.
Kell 19.00 SINDIS laululava ümbruses jaanipidu, esineb
ansambel Elumees.
Kell 19.00 ARE MÕISAPARGIS jaanipidu. Are
rammumehe võistlused ja rahvalikud sportmängud,
tantsuks mängib ansambel Pohmell.
Pühapäeval, 24. juunil
Kell 14.00 TORI KALMISTUL kalmistupüha
jumalateenistus, teenib Tori Püha Jüri koguduse
õpetaja Ants Kivilo.
Neljapäeval, 28. juunil
Kell 10.00-16.30 Tsirkuse töötubade päev TORI
PÕHIKOOLIS lastele vanuses 7-16. Kogu päeva jooksul
on võimalus proovida erinevaid tsirkusedistsipliine.
28. juuni õhtul toimub Badoom Tss ametlik avamine.
Lisainfo: http://www.opentsirkusstage.eu/tsirkuskonvention-badoom-tss/programm.
Laupäeval, 30. juunil
Kell 10.00 PÄRNU RANNAS Tori valla
meistrivõistlused võrkpallis. Lisainfo: 5648 7371.
Pühapäeval, 8. juulil
Kell 19.00 ARE MÕISAPARGIS Jaagup Kreemi ja Taavi
Langi akustiline kontsert „Kahe rännumehe tee“.
Reedest pühapäevani, 13.-15. juulil
TORI ALEVIKUS suvefestival Tori ööd ja päevad.
Reedel, 13. juulil
Kell 18.00 TORI RAHVAMAJAS TRET teatri etendus
„Kosilane Rakverest“. Pilet 12. juulini Tori rahvamajas
5 eurot, kohtade arv piiratud.
Kell 21.00 TORI RAHVAMAJA sisehoovis tantsuõhtu,
mängib ansambel Karavan. Pilet 12. juulini Tori
rahvamajas 8 eurot, kohapeal 12 eurot.
Laupäeval, 14. juulil
TORI VALLA PÄEV
Kell 10.00-16.00 TORI KESKVÄLJAKUL suvelaat.
Kell 11.00-17.00 autoorienteerumine „Tunne oma
koduvalda“ valla teedel, külades, alevikes ja Sindi linnas.
Kell 15.00-17.00 TORI PÕHIKOOLI õuel pakub rõõmu
ja lusti kloun Ummi, kontserdi annab Marek Sadam.
Kell 20.00 TORI EESTI SÕJAMEESTE
MÄLESTUSKIRIKUS kontsert Mikk Kaasik ja C-JAM
– „Prints ja Kerjus“. Pilet eelmüügist 18 eurot ja
kontserdipäeval 22 eurot, www.piletimaailm.ee,
info 505 9625.
Pühapäeval, 15. juulil
Kell 10.00 TOOVA laskepaigas Tori valla
meistrivõistlused jahilaskmises. Lisainfo: 515 0945.
Kell 12.00-16.00 TORI KODUKOHVIKUTE PÄEV.
Kell 14.00 TORI VALLAMAJA aasal Tori Põrgu Triatlon.
Täpne info lk 7 kuulutusel.
Kell 18.00 TORI RAHVAMAJA sisehoovis suveõhtu
kontsert, esineb ansambel Naised Köögis. Pilet
eelmüügist 5 eurot, kohapeal 7 eurot. Eelmüük Tori
rahvamajas kuni 12. juulini.
Reedel, 20. juulil
Kell 19.00 TORI ALEVIKUS endise vallamaja aasal Eesti
rahvamajade ühingu suvelavastus „Mälutempel“. Pilet
15 eurot, sooduspilet 12 eurot, www.piletimaailm.ee.
Laupäeval, 21. juulil
Kell 13.00 ja 19.00 TORI ALEVIKUS endise vallamaja
aasal Eesti rahvamajade ühingu suvelavastus
„Mälutempel“. Pilet 15 eurot, sooduspilet 12 eurot,
www.piletimaailm.ee.
Laupäeval, 4. augustil
Kell 12.00 SINDIS Kiriku pargis Sindi suvemuusika
kontsert, esineb ansambel Väliharf.
Laupäeval, 11. augustil
Kell 12.00 SINDIS Kiriku pargis Sindi suvemuusika
kontsert, esineb ansambel Leggero.
SINDIS hoovimüügi ja kepikõnni päev.
Kauplemissoovist teada anda 1. augustini aadressil
tori@torivald.ee.
Laupäeval 18. augustil
Kell 12.00 SINDIS Kiriku pargis Sindi suvemuusika
kontsert, esineb ansambel Pärnu Poisid.
Laupäeval, 25. augustil
Kell 12.00 SINDIS Kiriku pargis Sindi suvemuusika
kontsert, esineb Sindi muusikakool.
Laupäeval, 25. augustil
Kell 15.00-24.00 SINDI laululaval festival Sindi Rock.
Esinevad ansamblid Rotiküla Kõutsid, Nikns Suns,
Singer Vinger jpt.
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Selle kuulutuse ettenäitajale sissepääs kahele TASUTA!

SUVELA AT

14. juulil algusega kell 10.00 Tori aleviku keskväljakul.
Ootame kauplema, ostma, müüma, vahetama!
Rohkem infot ja müüjate registreerimine
sotsiaalmaja@torivald.ee, tel 529 7216.
Registreerimisel märkida: nimi, kontakt, tootevalik,
müügipinna suurus.
Müügiplatsi tasu 10 eurot, tasumine kohapeal.

Teade
Are, Tori ja Sindi piirkonna
tänavavalgustuse riketest
teatada telefonil 55578 664
(SMS ei toimi) või toririkked@
prosystem. Sauga piirkonna
riketest teatada ELWO
automaatvastajale 443 4929 või
telefonil 505 3815, Enn Jaagor.

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

TORI SOTSIAALMAJAS juuksur 29. juunil ja 10. juulil
kell 10–16, tel 5340 8603. Pediküür 26. juunil, vajalik
eelregistreerimine tel 529 7216. Alates 9. juulist
klassikaline massaaž, info ja eelregistreerimine tel 5554
7692.

VASTSÜNdiNUd
VAllAkOdANikUd
jasper kakko
iiris Sinisalu
Tarek kukk
meliisa Emily Erismäe
mia-Emilia Vahtra
Sofia harma
marii Schmidt
Victoria Simmo

27.04.2018
2.05.2018
14.05.2018
18.05.2018
18.05.2018
23.05.2018
25.05.2018
27.05.2018

Õnnitleme!

SÕIDUAUTODE REMONT ja rehvivahetus Are töökojas
Niidu külas. Info telefonil 509 6486, Veikko.

mEiE hUlGAST ON lAhkUNUd

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

Leo Kallas

KOERTE KARVAHOOLDUS pesemine, föönitus (saab
välja puhuda aluskarva ja lahtised karvad), vajadusel
pügamine masinaga või kääridega. Küünte lõikus, kõrvade
puhastamine. Teenust võimalik soovi korral osutada
kliendi kodus. Lisainfo tel 56645415.
Korstnapühkimistööd, kütteseadmete, korstnate remont
ja ülevaatus, info telefonil 5692 1395

4.01.1943 - 27.04.2018

Vladimir Tolikin

3.04.1958 - 2.05.2018

Feliks Märtson

29.06.1972 - 4.05.2018

Vilma Maur
Kalju Siil
Nadežda Toomemägi

4.12.1928 - 8.05.2018
7.08.1939 - 21.05.2018
29.06.1944 - 30.05.2018

