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Tänavune rahvajooks viis Urge külale külla
KANDELA ÕUN
jooksu pEakorraldaja

Juba viiendat korda toimunud rahvajooksu „Jookse
külale külla!“ korraldajatele
on kõige toredam see hetk,
kui üritus on läbi ja jääb vaid
oodata tagasisidet. Tagasiside
ei jäänud ka seekord tulemata
ja seni on see olnud valdavalt positiivne. Sellest võib
järeldada, et 75 2-12-aastast
poissi-tüdrukut, 53 lühema
või pikema maa jooksjat, 12
kepikõndijat ja üks lapsekäruga kõndija jäid üritusega rahule. Peakorraldajana
nägin rõõmu laste silmades
ja rahulolu finišeerijate näos,
sest üks tore päikeseline päev
sai aktiivselt veedetud. Nägin
ka rõõmu kohalike nägudel,
sest Urge pole ammu olnud
nii rahvarikas. Siit leiab mõtlemisainet, sest väliürituse
korraldamiseks on Urgel
kõik vajalik olemas, tuleb
ainult kätte võtta, midagi
välja mõelda ja ellu viia.
Kuigi eelkõige on meie
ürituse eesmärk pakkuda
võimalust veeta sportlik päev
ühes valla külas, pole vähem
tähtsad ka võitjad. Esikolmikutes figureerisid juba
eelmistest aastatest tuttavad
nimed. Kõigil viiel korral
on naiste kümnekilomeetrise distantsi võitnud Klarika
Kuusk, uus tulija Elnora Arik
sai teise koha ja kolmas oli
Kati Poolma. Meestest võttis vanade tegijate eest võidu
Karl Mäe, kellele järgnesid
mitmeid kordi meie jooksu
poodiumile tõusnud Franko
Reinhold ja Martin Tarkpea.
Viiekilomeetrisel distantsil
võitis meestest Jaanus Mäe,
teine oli Aivar Jakobson ja

Pika distantsi võitis meestest Karl Mäe (keskel), teiseks tuli Franko Reinhold
(vasakul) ja kolmandaks Martin Tarkpea

kolmas Enar Mustonen,
naistest oli kiireim MerilyAnett Hallik, talle järgnesid
Reelika Kivi ja Tekla Liisa
Vilberg. Kõnnidistantsil tuli
võitjaks Triin Tiitus, teine
oli Marge Almre ja kolmas
Aika Kaukver, lapsekäruga
tegi tubli kõnni Jaana Annuk.
Esikolmikute auhinnad oli
välja pannud osaühing Karjamõisa.
Jooks sai teoks tänu Tori
vallavalitsusele ja usinatele
abilistele. Aitäh sulle, Meriliis Zolis, Urge noorte kokku
ajamise eest! Tänan ka Tiiu
Alliksalut lastejooksude korraldamise, diplomite kirjutamise ja medalite eest.
Asendamatu oli ka Urge
raamatukogu juhataja Liivia
Koolme, kes aitas võistluspaika korda seada ja võttis
enda peale ka viimasena raja
läbimise kohustuse, et keegi
kusagile kaduma ei läheks.
Suur tänu ka Tõnu Sepikule stardi- ja finišitähiste
paigaldamise eest ning Kaie
Koolmele joogipunkti hal-

Sindi linn tähistab Eesti lipu päeva
suurejooneliselt
URMAS SAARD

EEsti lipu sEltsi sindi
osakonna EsimEEs

4. juunil saab sinimustvalge lipp 134-aastaseks. Sindi linn tähistab Eesti lipu
seltsi ja Sindi gümnaasiumi
ühisel eestvedamisel ka tänavu lipu päeva. Osalema
oodatakse Tori valla koole,
noorteorganisatsioone
ja
valla elanikke. Pidulik lipurivistus algab raekoja ees kell
10.00. Mängib Pärnu noorte puhkpilliorkester Rein
Vendla juhatusel, tervitavad
vallavanem Lauri Luur, lipu
seltsi esimees Jüri Trei ja
seltsi juhatuse liige Trivimi
Velliste. Sõnalise ja muusikalise etteastega astuvad
üles Sindi lasteaed ja Sindi
gümnaasium, traditsiooniliselt toimub rongkäik mööda

ajaloolist Pärnu maanteed.
Sindi gümnaasiumi õuel toimuva meelelahutusliku kava
peaesineja on Anne Adams.
Eesti riigi juubeliaastal ei
jää lipu päeva tähistamine
üksnes Tori valla ja Sindi
linna keskseks. Lipu päeva
õhtul kell kuus annab sadakond sintlast teater Endla
suurel laval tasuta kontsertetenduse „Ema käed on kui
sünnimaa“, mis on sintlaste
kingitus pärnakatele. Õpetaja Eneli Arusaare käe all
valminud lavastuses esinevad 89 õpilast ja Sindi
rahvatantsurühma Kuu naised. Kontsertetenduse sisuks
on viimase saja aasta kestel
toimunud emade ja laste vaheline kirjavahetus. Metafoorselt põimub lavastusse
ka meie rahvuslik emalipu
kujund.

damise eest. Meeleolu lõi
ja päeva juhtis Vahur Mäe.
Suhkrukrati supp oli väga
maitsev, jäätis lastele asendamatu jahutus ning Eesti
vabaõhuspordi liit pakkus
ka veidi meelelahutust. Eriti
tänulik olen Tori valla volikogu liikmetele, kes kiiresti
ja tulemuslikult sponsorlust
pakkusid, kui oli näha, et
eelarve hakkab planeerimata
kulude tõttu natuke viltu
kiskuma. Tänan osaühingu
Urge Veis juhti, kes lubas
joosta läbi oma karjaaedade,
ja osaühingut MM Marmel
parkla kasutamise võimaluse

Naiste arvestuses võitis viiendat korda Klarika Kuusk (keskel), teise koha
saavutas Elnora Arik ja kolmandaks tuli Kati Poolma

eest. Tänan ka teisi toetajaid: osaühing Ambroosius,
Autosert Kompetentsikeskus,
Elia ilusalong, Kase aiand,
Are ja Sauga avatud noortekeskus, Strand spaa- ja konverentsikeskus, Kristo Kaukver, Priit Ruut, Pärnu Lahe
Partnerluskogu, spordiklubi
Pärnu Kahe Silla Klubi, AAA
Mööbliringlus ja Tori lilleaed.
Eelkõige aga tänu kõikidele
osalejatele ja kohtumiseni
järgmisel aastal uues külas!
Rohkem infot ja fotod
Facebooki lehel „Sauga rahvajooks “Jookse külale külla”
20. mai 2018“.
Fotod: Valter Mihkels

Mudilased valmistuvad stardiks

SUVESÜNDMUSTE KALENDER
Reedel, 1. juunil
Kell 19.00 ARE MÕISAPARGIS tantsupidu „Mis maa
see on …“. Esinevad rahvatantsuansamblid Tori vallast
ja külalised Põhja Pärnumaalt. Õhtu lõpeb simmaniga
ansambli Lõõtsavägilased saatel.
Laupäeval, 2. juunil
Kell 18.00 SINDI SELTSIMAJAS taidlejate kontsert „EV
100“, pärast kontserti tantsuõhtu ansambliga Twist.
Pühapäeval, 3. juunil
Kell 12.00 JÕESUU KÜLAMAJA avamine.
Laupäeval, 16. juunil
SINDIS hoovimüügi ja kepikõnni päev. Kauplemissoovist
teada anda 7. juunini aadressil tori@torivald.ee.
Reedel, 22. juunil
Kell 21.00-01.00 TORI ALEVIKUS endise vallamaja
aasal jaanipidu, esineb 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.
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.
Neljapäeval, 28. juunil
Kell 10.00-16.30 Tsirkuse töötubade päev TORI
PÕHIKOOLIS lastele vanuses 7 kuni 16. Kogu
päeva jooksul on võimalus proovida erinevaid
tsirkusedistsipliine. Info http://www.opentsirkusstage.
eu/tsirkus-konvention-badoom-tss/paev-tsirkusegatori-pohikoolis/. 28. juuni õhtul toimub Badoom
Tss ametlik avamine. 29. ja 30. juunil erinevad
esinemised, töötoad, tule-show. Lisainfo: http://www.
opentsirkusstage.eu/tsirkus-konvention-badoom-tss/
programm.

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.
Laupäeval, 14. juulil
TORI VALLA PÄEV. Kell 11.00-15.00 autoorienteerumine
„Tunne oma koduvalda“ valla teedel, külades, alevikes ja
linnas.
Kell 15.00-17.00 TORI PÕHIKOOLI õuel pakub rõõmu ja
lusti kloun Ummi, kontserdi annab Marek Sadam.
Reedel, 20. juulil
Kell 19.00 TORI ALEVIKUS endise vallamaja aasal Eesti
rahvamajade ühingu suvelavastus „Mälutempel“. Pilet 15
või 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 või 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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VALLAVALITSUSES OTSUSTATI
2. mail
1. Määrata Sauga alevikus
asuvate, Tori Vallavolikogu
26.04.2018 otsuste nr 64-67 alusel munitsipaalomandisse taotletavate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
2. Anda nõusolek seitsme kinnistu jagamiseks ning määrata
jagamise tulemusel tekkivate
katastriüksuste lähiaadressid ja
sihtotstarbed. Jagamine on seotud kergliiklustee ehitamisega.
3. Anda ehitusload Tammiste
külas Suur-Kaare tn 33 kinnistule aiamaja ümber ehitamiseks
üksikelamuks ja laiendamiseks
üle 33% selle esialgsest mahust,
Kiisa külas Käpa kinnistule
üksikelamu püstitamiseks ja Sindi linnas Tiigi põik 6 kinnistule
üksikelamu püstitamiseks.
4. Anda kasutusload Tammiste
külas Veskikaare tn 15 ja Mesika
tn 2 kinnistutele üksikelamute
kasutusele võtmiseks.
5. Tunnistada väikehanke
„Kaseküla tee kraavide uuendamine“ pakkujatest edukaks OÜ
Omatec pakkumus maksumusega kokku 7304,04 eurot.
6. Sõlmida sotsiaaleluruumi
üürileping.
7. Kinnitada Tori valla lasteaedade rühmad ning rühmades
laste maksimaalne arv.
8. Avaldada tunnustust Heli
Mitile 55. sünnipäeva ning kauaaegse järjepideva pedagoogilise
töö eest Tori Põhikoolis.
9. Anda välja korraldus väljaspool kodu üldhooldusteenuse
osutamise ja teenuse osalise tasumise kohta ühele inimesele.
10. Pikendada eluruumi üürilepingud kaheksa isikuga.
11. Seoses Jänesselja Lasteaia
vana majaosa suuremahuliste
remonttöödega vabastada lapsevanem osalustasu maksmisest
juhul, kui laps ei kasuta sügisperioodil (1.09-31.12.2018) vähemalt 30 järjestikuse kalendripäeva jooksul lasteaiakohta.
Osalustasu maksmisest vabastatakse proportsionaalselt puudutud päevade arvuga.

7. mail
1. Jätta riigihanke „Tori valla
haljasalade hooldustööd“ pakkuja OÜ TecCen kvalifitseerimata,
kuna esitati puudulik hankepass.
Hankelepingud sõlmida OÜ-ga
Matogard Tori ja Sindi piirkondade haljasalade hooldustööde
teostamiseks ning OÜ-ga Firelli
Grupp Sauga ja Are piirkondade
haljasalade hooldustööde teostamiseks.
8. mail
1. Kinnitada riigihanke „Tori
valla tänavavalgustuse hooldustööd“ edukaks pakkumuseks ProSystem OÜ pakkumus
teenuse kogumaksumusega 456
eurot (lisandub käibemaks).
2. Kinnitada avalike suhete
spetsialisti töökoha täitmiseks
korraldatud konkursi komisjoni
koosseis.
3. Tunnistada kehtetuks Are
Vallavalitsuse määrus „Puu raiumiseks loa andmise kord“.
4. Väljastada projekteerimistingimused Eametsa külas Pargiaia kinnistu detailplaneeringu
alal vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamiseks.
5. Väljastada projekteerimistingimused Are alevikus Ojapõllu kinnistule päikesepaneelide
paigaldamiseks ja Kuiaru külas
Aviku kinnistule elamu püstitamiseks.
6. Anda ehitusluba Eametsa
külas Naaritsa tee 8 kinnistule
üksikelamu püstitamiseks.
7. Anda kasutusluba Tammiste külas Mesika põik kinnistule
üksikelamu kasutusele võtmiseks.
8. Avalikustada Sauga Põhikooli arengukava 2018-2020
projekt Tori valla kodulehel perioodil 14.-27.05.2018.
9. Kinnitada Sindi Sotsiaaltöökeskuse struktuur järgnevalt:
juhataja 1,0 ja hoolekandetöötaja
0,5 kohta.
10. Lugeda OÜ Sindi Majavalitsus nõukogu liikme Raivo
Jürimäe volitused lõppenuks alates 10.05.2018.

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
Registrikood: 77000341
Veebileht: www.torivald.ee
E-arved: torivv@e-arvetekeskus.eu
Arvelduskonto: EE642200001120160667 Swedbank
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.

Alates 14. maist on muutunud liini nr 48-1
Pärnu-Are-Suigu-Tootsi hommikune väljumisaeg Tootsist
senise 7.30 asemel 7.25-ks, s.o 5 min varasemaks,
et võimaldada linnas ümberistumist linnaliinile nr 15
(bussijaamas 8.15).
Täpsem info www.torivald.ee või www.peatus.ee.

Tallinna-Pärnu-Ikla maantee Are-Nurme km 109,5-120,6 lõigu
Are möödasõidu ning oleva maantee rekonstrueerimise eelprojekti
avalik väljapanek ja avalik arutelu
Maanteeamet teatab E67 Tallinna-Pärnu-Ikla maantee Are-Nurme km 109,5-120,6 lõigu Are
möödasõidu ning oleva maantee
rekonstrueerimise eelprojekti avalikust väljapanekust ja avaliku
arutelu toimumisest.
Tallinna-Pärnu-Ikla maantee
Are-Nurme lõigu eelprojekti eesmärk on Are möödasõidu rajamine, liiklusohutuse taseme tõstmine ning tehniliselt optimaalsete
ja majanduslikult tasuvate lahenduste väljatöötamine. Teelõik al-

gab Parisselja tee ristmikust ning
lõppeb Nurme-Papsaare maantee
ristmiku juures.
Projektiga on ettenähtud rajada
2+1 möödasõidu aladega keskpiirdega maantee. Projekteeritud on
kaks eritasandilist liiklussõlme,
üks Are möödasõidule ja teine
Nurme turbatööstuse juurde.
Eelprojektiga on võimalik tutvuda perioodil 28.05.2018 –
07.06.2018 Tori valla veebilehel
www.torivald.ee ja Maanteeameti
kodulehel www.mnt.ee.

EHITUSE INFOTUND
Mis on ehitis? Millal on tegemist ehitamisega? Millal on vajalik ehitusprojekt? Mis on
ehitusteatise ja ehitusloa vahe? Kas mul peab
olema kasutusluba? Kas mu naaber on seaduskuulekas ehitaja? Mis on reovee omapuhasti?
Nendele ja paljudele teistele küsimustele
vastavad Tori vallavalitsuse arengu- ja planeeringu ning majandusosakonna ametnikud:
• esmaspäeval, 4.06.2018 kell 18.00 Sindi
seltsimajas;
• teisipäeval, 5.06.2018 kell 18.00 Tori teenuskeskuses (endine Tori vallamaja);
• kolmapäeval, 6.06.2018 kell 18.00 Sauga
noortekeskuses.

Avalik arutelu toimub 7. juunil
2018 kl 17.00 Are huvikeskuses
(Pärivere tn 17, Are alevik).
Eelprojekti koostamise algataja,
korraldaja ja otsustaja on Maanteeamet (kontaktisik Mart Michelis), tel 611 9385, mart.michelis@
mnt.ee.
Eelprojekti koostaja on
Skepast&Puhkim OÜ
(kontaktisik Andres Brakmann),
tel 5656 6721,
andres.brakmann@skpk.ee.

Hea Tori valla elanik, sul on võimalus
mõjutada koduvalla arengut!
Kutsume sind 18. juunil kell 17.00 Sauga Avatud Noortekeskusesse valla arengustrateegia seminarile. Seminari viib läbi OÜ Cumulus Consulting konsultant Mihkel
Laan.
Kavas on:
Tori valla halduspiiri muutmise sotsiaalmajanduslike
mõjude analüüsi tutvustamine, arutelu. Tori valla arengukava piirkondlike arutelude tulemused; valla võimalik
arengustrateegia, arutelu.
Oled oodatud panustama valla ühisesse tulevikustrateegiasse!
Info: Kaie Toobal, arendusnõunik, tel 505 8426, e-post
kaie.toobal@gmail.com

Pärnumaa ratsaspordiklubi selgitas välja koolisõidu
meistrid
AgRIS JUHKOV

pärnumaa ratsaspordiklubi
juhatusE liigE

12.-13. mail toimusid Valgeranna
tallis kahepäevased ratsavõistlused, kus laupäeval võisteldi takistussõidus ja pühapäeval koolisõidus. Starte tehti kahel päeval
kokku 295, hobuseid oli osalemas
180 ja ratsanikke 160.
Pühapäeval selgusid tänavused
Pärnumaa ratsaspordiklubi meistrid erinevates klassides. Poniratsanike ja lasteklassi meistrid selgitati
skeemi ST arvestuses, medalid
jagunesid poniklassi arvestuses:
Birgit Adler ponil Tukit, Eva Clemencet samal ponil ja Karita Beilmann ponil Kamene. Lasteklassi

arvestuse meistrid on: Maarja
Hein hobusel Tierra Del Fuego,
Birgit Adler hobusel Kvants ja Helene Rebane hobusel Circus. Kõigi
medaliomanike treener on Janely
Saar.
Skeemis A1 selgusid juuniorite
ja noorte ühisarvestuse meistrid:
Greete Kalmus hobusel Perlon,
Taisi Viire hobusel Baleriin ja
Kirke Stina Karin hobusel Prominent. Greete ja Kirke Stina treener
on Janely Saar ja Taisi Viire treener Annika Veerpalu.
Harrastajate klassi meistrid selgusid skeemi ABC1 arvestuses,
kus esimese ja teise koha vahe oli
0,12%. Kuldmedali napsas Riin
Ingre Saare hobusel Ilsonne V
Bareelhof (treener Krista Raidmets). Teise koha saavutas Karin

Peks hobusel Cumberra (treener
Kertu Klettenberg) ja kolmanda
koha Kristi Tiido hobusel Elsa
(treener Janely Saar).
Seeniorite meistriklass sõideti skeemi Lk1 arvestuses, klubi
meistriteks krooniti Riin Ingre
Saare hobusel Ilsonne V Bareelhof
ja hõbeda sai kaela Taisi Viire hobusel Baleriin.
Klubil on heameel tõdeda, et
koolisõit on kasvutrendis ja harrastajaid jagub. Järgmised meistrid, seekord takistussõidus, selguvad Valgerannas 14.-15. juulil.
Pärnumaa ratsaspordiklubi on
Tori vallas registreeritud spordiklubi, mis tegutseb aastast 2010. Klubil on praeguseks ligi 90 liiget. Tori
põhikoolis on ka ratsutamisteemaline õppekava.

Leo maadlejad osalesid rahvusvahelisel turniiril
RAIgO PAULbERg
Aprilli lõpus toimus Rootsis Göteborgis ligi 700 osalejaga suur
rahvusvaheline
turniir
Soft
Touch Open 2018 Kreeka-Rooma
ja naistemaadluses. Omavahel võtsid mõõtu maadlejad Rootsist, Soomest, Taanist, Norrast ja Eestist.
Maadlusklubi Leo sportlased
maadlesid igati väärikalt, sellelt
võistluselt toodi läbi aegade klubile esimene medal. Meie võistlejate tulemused: Tiia-Triin Tomson
kuni 57 kg 2. koht; Sander Tagu
kuni 45 kg 4. koht; Robyn Paulberg kuni 71 kg 4. koht; Mathias
Tuulik kuni 80 kg 11. koht; Mirelle Juninen kuni 36 kg 17. koht.
5. mail Tapal toimunud Eesti
meistrivõistlustel juuniorite va-

Pildil (vasakult): Gristen Heinmets, Tiia-Triin Tomson, Sander Tagu, Robyn
Paulberg, Raimond Uibo, Raigo Paulberg.
Foto: Urmas Saard

nuseklassis (kuni 20
Leo esindatud kolme
saavutati järgmised
Randel Uibo kuni 72

a) oli MK
võistlejaga,
tulemused:
kg 1. koht;

Robyn Paulberg kuni 72 kg 3.
koht; Martin Timberg kuni 72
kg 4. koht. Robyn Paulberg (15 a)
maadles vanemas vanuseklassis.
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Noorte käsitööprojekt päädib näitusega
Sindi muuseumis

Tori muuseumiööl räägiti peokultuurist
LEA PUUST
muusEumi juhataja

HEIDI VELLEND
muusEumi juhataja

Euroopa kultuuripärandi aastal
tähistab Sindi muuseum oma
35. sünnipäeva noorte meisterdamisringi näituse avamisega
31. mail. Käsitööprojektis „Oma
kätega Sindi muuseumis“ osalesid läbi õppeaasta eesti ja vene
noored vanuses 8-12 eluaastat.
Iganädalastes töötubades õpetas
traditsioonilisi käsitöövõtteid ja
-tehnikaid õpetaja Kadri Jõgi.
Sindi gümnaasiumit kui koostööpartnerit esindas õpetaja Eneli Arusaar, kes seadis eesmärgiks
õpilastes emotsionaalse intelligentsuse arendamise, et noor
oskaks aidata ja märgata kaaslast
ja et süveneks eesti keele kui riigikeele oskus. Muuseumi ülesandeks oli tutvustada ajaloolise
pärandi olulisust ja ainulaadsust
lähtuvalt rahvakalendri tähtpäevadest ja Eesti Vabariigi 100. aas-

Tori muuseum korraldas muuseumiööd kaheksandat korda. Selle aasta teema oli „Öös on pidu“.
Muuseumiööl räägiti peokultuurist, anekdoote peonaljadest, meenutati seiku pidudest. Fuajees oli
avatud näitus viinapitsidest ja koh-

Sauga koolis on tublid nuputajad
TIINA PäRN
matEmaatikaõpEtaja

tapäevast.
Küsisime projekti lõppedes
õpilaste ja õpetaja Eneli arvamust projektis osalemise kohta.
Malena Moskvinova: „Alati on
lõbus. Teeme nalja ja tööd koos.
Kui tuju on hea, on inimene terve ja sõbralik.“ Evelin Saulite:
„Olen saanud juurde uusi käsitööoskusi.“ Kaspar Järv: „Olen
tänu projektile minu jaoks päris

uusi käsitöötehnikaid õppinud.“
Kaari Kasemaa: „Olen õppinud
tegutsema meeskonnas ja arvestama teistega.“ Õpetaja Eneli
Arusaar: „Olen tänulik Sindi
muuseumile ja käsitööõpetaja
Kadrile. Olen õnnelik inimene,
et minu 4.a klassi õpilased igal
reedel pärast tunde midagi oma
kätega teevad.“

Selgusid Sauga raamatukogu mälumänguturniiri võitjad
PIIA SALUNDI
raamatukogu juhataja

Margo Allikivi.
Suur tänu kõikidele mälu-

sportlastele, kohtume taas septembrikuu teisel teisipäeval!

Tänavu kümnendal tuuril olev
IT-tudengite seltskond, kes Nissani elektriautodega 7. mail Sindi
gümnaasiumi ette vurasid, tutvustasid noortele tänapäevase tehnika
tippe. Kokku korraldati kolm ideelaborit ning aula täitus tehnikanäitusega. Õpilased said omal nahal
tunda virtuaalreaalsuse piirideta
maailma, näha, milleks on võimelised moodsad nutikellad ja nutitelefonid.
Tudengid korraldasid noorte-

Tervist edendava lasteaiana tähistas Sindi lasteaed aprillis
südamekuud, mis oli jaotatud
viieks nädalaks – kevad looduses, ohutu liiklemine, prügi looduses, tunne oma kodulinna ja
tervislik toit.
Südamekuu alguses toimunud
erirühmade spordipäeval ja matkapäeval said lapsed avastada kevade tunnuseid. 13. aprillil käisid
lasteaial külas valla piirkonnapo-

litseinik Piret Dreimann ja noorsoopolitseinik Andrea Rebane.
Üheskoos vaadeldi, missugune
on korras jalgratas, räägiti, kus
võib jalgrattaga sõita. Politseinikud kontrollisid ja pingutasid
laste kiivrite rihmasid ja õpetasid
õiget kiivri kasutamist. Politsei ja
piirivalvekolledži esindajad Tarmo Orav ja Triinu Laos koos kadettidega näitasid politseisõidukeid ja märulipolitsei varustust.
Kolmandal aprillikuu nädalal
rääkis tervishoiutöötaja rühmades ohtlikust prügist, üheskoos
meisterdati tühjaks läinud pata-

Sindi lasteaia Krõlli rühma lapsed ohutuspäeval. Foto: Liina Müür

reide tarbeks kogumiskott.
20. aprillil käisid kõik aiarühmad orienteerumismatkal Sindi
linnas. Jüripäeval, 23. aprillil
räägiti lastele selle päeva tähendusest ja kommetest, lapsed osalesid tõrvikutega teatejooksus.
Lasteaia tervisenõukogu fotokonkursi „Kevadine jalutuskäik
kodulinnas“ eesmärk oli suunata lapsevanamaid jalutama koos
lapsega oma kodulinna kaunimates ja huvitavamates paikades
ning jäädvustama see fotodena.
Piltidest koostati näitus, millega
saab tutvuda B-korpuse koridoris.
Tervishoiutöötaja
valmistas
suhkruriiuli, mis keskendub eelkõige lisatud suhkrutele – nendele, mida lisab toidu sisse tööstus. Tervisenõukogu kutsub üles
märkama lisatud suhkruid ja
nende tarbimist vähendama.
4. mail külastas koolieelikute
rühmasid Terviseamet. Räägiti
õigest kätepesust, pisikutest ning
kontrolliti UV-lambi abil käte
puhtust.
Ootame lapsevanemaid koos
lastega meie suhkruriiuliga tutvuma ja uudistama vahvat näitust meie kodulinnast.

nuputamis- ja jah-ei-vastustega
ülesandeid. Noorema astme osalejad lahendasid ka ristsõna, mis
kontrollis matemaatikamõistete
tundmist. Mõlemad võistkonnad
olid väga tublid, seljatades nii mitmeidki suuri põhikoole ja gümnaasiume. Meie 7. klassi võistkond,
kuhu kuulusid Carlyn Pukk, Hannabell Žukov ja Anders Vugt, saavutas 14. koha ja 5.-6. klassi võistkond koosseisus Kevin Reimann,
Rain-Robin Kurg, Rasmus Tiitus
ja Asso Meri 18. koha. Aitäh kõikidele tublidele nuputajatele!

Sindi gümnaasiumit väisas IT-tudengite
kevadtuur „geeks On Wheels“
arvutiõpEtusE õpEtaja

Sindi lasteaias õpetatakse tervislikke eluviise
tErvishoiutöötaja

Matemaatikavõistluse „Nuputa“
vabariiklikus voorus, mis toimus 5.
mail Tõrva gümnaasiumis, osales
kaks Sauga põhikooli võistkonda.
Lõppvõistlusele pääsemiseks tuli
eelnevalt läbida piirkondlik voor
ja saavutada seal esimene või teine
koht, mis nuputajatel ka õnnestus
– 5.-6. klassi võistkond saavutas
esikoha ja 7. klassi võistkond teise
koha. Õpilased lahendasid loovus-,

SIgNE LENSMENT

15. mail pandi pidulik punkt
Sauga raamatukogu kaheteistkümnendale mälumänguhooajale. Oktoobrist maini kestnud turniiri võitis võistkond
MAP (pildil vasakult): Marju
Tomberg, Piret Valkma, Külli
Haltsonen, Andra Huusi-Tuka,
(pildilt puudub) Mihkel Tomberg. Napilt jäi teiseks võistkond
Berta: Anne Remmelgas, Kersti
Järva, Erkki Järvekülg, Raivo
Paalmäe, Piia Salundi; kolmanda
koha saavutas 11%: Este Maidle,
Jaak Eamets, Erkki Lumisalu,

EILIKE SOLOVJEV

vitassidest, teisel korrusel oli võimalik tutvuda valikuga muuseumi arhiivist. Simmaniks mängis
peaaegu terve pika õhtu vältel duo
Suits ja Kool – vapustavad noored
tüdrukud, kes valdavad mitmeid
pille ja laulavad. Kohalolijatele
tutvustati põnevat rootsi rahvapilli
nyckelharpat ehk võtmeharfi. Kes
olid kohal ja läbi astusid, nautisid
täiel rinnal.

le võistluseid, mängisid noortega
retrovideomänge ning süütasid nii
mõneski õpilases huvi oma tulevikku siduda just nimelt infotehnoloogiaga. „Tuur on olnud vapustav
– me oleme näinud väga paljusid
lapsi, kelle koolipäeva sellist vaheldust võib-olla lausa vaja oli,” lausus
„Geeks On Wheels“ juubelituuri
peakorraldaja Hendrik Raid.
Sindi gümnaasium tänab Tallinna tehnikaülikooli, Tartu ülikooli
ning Tallinna ülikooli tudengeid
vägeva ettevõtmise eest ning kindlasti ootame neid Sindi gümnaasiumisse tagasi!

Pärnumaa muuseumid panid seljad kokku
Juuni keskpaigas avatakse Pärnu
muuseumi ajutiste näituste saalis Pärnumaa muuseumide koostöö tulemusena valminud näitus
„Made in Pärnumaa“. See on ood
Pärnumaale ja piirkonna loole,
käsitledes olulisi ajaloo- ja kultuurisündmusi, suurkujusid, leiutajaid, esemeid ja ütlusi. Ühtlasi
on see koostöö omamoodi tähis
märkimaks eelmisel aastal toimunud muudatust, mil Pärnumaast

sai veel suurem piirkond, koguni
5419 km² suurune (jätkuvalt suurim maakond Eestis), kuhu nüüd
kuulub seitse kohalikku omavalitsust: Häädemeeste, Kihnu, Lääneranna, Põhja-Pärnumaa, Saarde ja
Tori vald ning Pärnu linn. Projekti
meeskonda kuulusid Audru, Häädemeeste, Kihnu, Sindi, Tori ja
Pärnu muuseum. Näitus on avatud
13. juunist 7. oktoobrini.

Urge raamatukogus toimus 7. mail emadepäeva kontsert, esinejaks
Raeküla laulu- ja pillimees Jüri Saamel. Samal õhtul said esmakordselt
kokku Sindi naisliidu ja Urge naisseltsi naised. Ruum oli rõõmsalt vestlevaid
inimesi täis, pillimehe ärgitusel lauldi kaasa ja löödi tantsugi. Kõiki fotosid
saab vaadata Urge raamatukogu Facebooki lehelt.
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Sindi noortekeskuse fotoringi
liikmed pälvisid vabariikliku
tunnustuse
Pingelisel „Looduse aasta
foto 2018“ konkursil osalesid edukalt Sindi noortekeskuse fotoringi juhendaja
Helen Parmen fotoga „Võsa,
lihtsalt võsa“ ja tema andekas juhendatav Merilyn
Nõmme fotoga „Jõel on uus
kalamees – merikotkas“.
Mõlemad fotod trükiti ära
loodusfoto aastaraamatus,

lisaks võitis Merilyn loomapiltide kategoorias noorte
arvestuses esikoha. Konkursi lõpugalal näidati suurelt
ekraanilt ka Sindi noortekeskuse fotoringi noormehe Joosep Ailiste tabamust
„Pasknääri pidusöök“.

MAI 2018

Tori võimlas peeti traditsioonilist
sulgpalliturniiri „Sulgtrall“
ANDRA SÕMER
tori spordiklubi juhataja

„Sulgtrall“ on Toris juba
kuue aasta vanune traditsioon. Paaril esimesel aastal võistlesid omavahel vaid
täiskasvanud harrastajad,
nüüdseks toimub oma turniir ka noortematele sulgRohkem infot Sindi noorte- pallisõpradele.
keskuse kodulehel ank.sindi.ee.
4. mail toimunud õpilaste turniiril oli sel korral
ainus osalenud tüdruk Laura
Liis Ansi, kes pakkus noor- “Sulgtralli” paarismängu
meestele tõsist konkurentsi. võitsid Merle Kikkas ja Mart
Poiste arvestuses võttis või- Vaiksaar.
du turniiri noorim osaleja
Ralf-Marcus Rohtla, tei* meeste üksikmäng.
se koha saavutas Arko Saar 1. Timo Tombak, 2. Mart
ja kolmanda koha Toomas Vaiksaar, 3. Silver Sams;
Toht. Kokku osales viis
* aarismäng: 1. Merpoissi.
le Kikkas, Mart Vaiksaar,
9. mail astusid võistlustul- 2. Inga Ohno, Piret Pärnle täiskasvanud sulgpallihar- maa, 3. Kristiina Saar, Timo
rastajad. Võisteldi naiste ja Tombak.
meeste üksikmängus ning
Turniir sai teoks Tori
paarismängus.
spordiklubi eestvedamisel ja
Esikolmikusse võitlesid:
Tori vallavalitsuse toetusega.
Tori lasteaias korraldati
* naiste üksikmäng:
1. Inga Ohno, 2. Piret PärnTäname osalejaid ja toetasünnipäevaks laulupidu
maa, 3. Angela Toht;
jaid!
kus esinesid nii rühma-,
JEVgENIA
ühend- tüdrukute-, poisPOLKOVNIKOVA
23. juunil Are mõisapargis
te- kui ka õpetajate koorid.
lastEaia õppEalajuhataja
Laulupidu tulid pealt vaataARE JAANIÕHTU
ma ka kohalikud pensionä25. aprillil korraldati lasteaia rid eakate klubist Kanarbik
Tantsuks mängib ansambel POHMELL.
51. sünnipäevaks laulupidu, ja pikka aega lasteaeda juhesitamisele tulid vanad eesti tinud Viivi Uibo. Eriline
Rahvalikud võistlused ja köievedu.
lastelaulud. Laulupidu algas tänu remondimees Antsule,
Tuli süüdatakse kell 21.00.
tule süütamise ja rongkäi- kes ehitas välilavale lauluAvatud puhvetid.
guga ümber lasteaia. Edasi kaare.
koguneti „laulukaare“ alla,
Teistkordselt toimuvad lahtised
võistlused „ARE RAHVA RAMMUMEES“.
Võistluste algus kell 19.30,
registreerimine kell 19.00-19.20
Info võistluste korraldamise kohta
Andre tel 5858 3352.
Täpsem info võistlusalade kohta järgmises
vallalehes, valla kodulehel ja kuulutustel.

Mäletan sügist,
Sind toodi mu juurde,
kui kõnniteel sahises vahtralehti…

Jänesselja lasteaia Muumi rühma viimane lend on sel aastal
lõpetamas põhikooli. Sinu lasteaiaõpetajad soovivad Sulle
C. R. Jakobsoni sõnadega: „Elu õpetus on sagedasti enam väärt
kui raamatu õpetus, aga kellel mõlemad on, sellel on ka kahe
võrra rammu.“
Sinu õpetajad Malle Uslov, Jana Torn, Rene Tiido ja Nelli Vadam

TULE VEEDA MÕNUS ÕHTU OMADE SELTSIS!

TEATED
Tori lasteaia ühendkoor laulupeol. Foto: Jevgenia
Polkovnikova

TORI SOTSIAALMAJAS
juuksur 11. ja 29. juunil
kell 10–16, tel 5340 8603.
TORI RAHVAMAJAS
DOONORIPÄEV 19. juunil
kell 9.00-11.00.

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

AS Qualitex, tekstiili- ja
rõivatehas Sindis, otsib
oma töökollektiivi juurde
kudumismasina operaatoreid ning kudumismasinate mehaaniku.
Töö toimub esmaspäevast reedeni kolmes
vahetuses: 06.00-14.00,
14.00-22.00, 22.00-06.00.
Väljaõpe kohapeal.
Lisainfot saab telefonil
442 6844 või meiliaadressil qualitex@qualitex.ee.
Veebileht
www.qualitex.ee.

SÕIDUAUTODE REMONT
ja rehvivahetus Are töökojas
Niidu külas. Info telefonil
509 6486, Veikko.
OSTAN VANARAUDA,
seisma jäänud autosid ja
muud põllumajandustehnikat.
Viin ise ära, hind kokkuleppel.
Tulen järele iga ilmaga.
Tel 5851 7174.

Perioodil 04.06-17.06.2018
on Sauga postkontor ajutiselt
suletud.
Sauga postkontorit asendab
ja väljastab saadetisi Ülejõe
postkontor, asukohaga Tallinna
maantee 93a, Pärnu linn, avatud
E-R 10.00-18.00.

SINDI GÜMNAASIUMI
LÕPUAKTUSED
toimuvad 21. juunil:
9. klassile algusega
kell 12.00
12. klassile algusega
kell 17.00

Teenus kirjakandjaga tööle/koju
Kõikidel ettevõtetel ja inimestel
on võimalik tellida teenuse
osutamiseks kirjakandja tasuta
koju või kontorisse Omniva
kliendiinfo telefonilt 661 6616.
Tellimusi võetakse vastu
E-R kell 9-20 ja L-P 9-15.
Kirjakandja osutab järgmisi
teenuseid:
• kirisaadetise, postipaki,
kullerpaki vastuvõtmine ja
kättetoimetamine;
• rahakaartide
kättetoimetamine;
• ajakirjade ja -lehtede tellimuste
vormistamine
• postimaksevahendite müük.

SINDI GÜMNAASIUMI astuda
soovijaid oodatakse vestlusele 22. juunil
kell 10. Eelnevalt palun registreeruda
kooli kodulehel. Esimesse klassi astuda
soovijaid oodatakse tööpäeviti kooli
kantseleisse.
Lisainfo tel 445 2444 või
www.sindigymnaasium.ee.

Sindi hoovimüügi
ja kepikõnni päevad!
16. juunil ja 11. augustil 2018
Kauplemissoovist anna palun teada
7. juunini ja/või 1. augustini tori@torivald.ee
Jälgi erireklaami!

