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Tori valla beebidele
anti pidulikult üle
hõbelusikad
GErLiN kõrE
lastekaitsepetsialist

Esimene ühine beebide lusikapidu
Tori vallas toimus 16. märtsil Sindi
seltsimajas. Peole oli koos vanematega kutsutud 46 beebit, kellest 26
olid poisid ja 20 tüdrukud. Seekord
oli lusikapeol üsna suur kutsutute
arv, kuna eelmine Sindi linna lusikapidu toimus 2017. aasta alguses.

Pidu oli meeleolukas, kõik pisikesed beebid said hõbelusika, mille andis üle Tori vallavanem Lauri
Luur, kauni roosiõie ulatas perele
abivallavanem Priit Ruut ja toreda raamatu „Pisike puu“ andis üle
Sindi linnaraamatukogu vanemraamatukoguhoidja Rita Raudsepp.
Külalistele esinesid Sindi lasteaia
muusikastuudio lapsed, kelle juhendaja on Ülle Ots.

Vallavanem Lauri Luur ulatab hõbelusika pisikese Käroli emale Kairi Varikule. Foto: Urmas Saard

Sauga koolis võõrustati Erasmus+ projektipartnereid
MAGDALENA DONErSTAk
projektijuht

Sel kuul võõrustasime Erasmus+
projekti „Managing schools’ environmental impacts“ („Toimetulek
koolile avalduvate keskkonnamõjudega“) raames projektipartnereid Hispaaniast, Saksamaalt ja
Taanist, kokku 28 külalist. Ühtlasi oli see ka viimane kohtumine
selle projekti raames, kus kaasa
reisisid õpilased. Selle õppeaasta
lõpus on projekti ametlik lõpp.
Nädala jooksul (5.–11. märtsini)
külastasime erinevaid loodus- ja
teaduskeskuseid, sealhulgas AHHAA keskust, Pernova loodusmaja, Tartu loodusmaja, Tallinna Energiaavastuskeskust ja Carl
Robert Jacobsoni talumuuseumi.
Samuti said külalised tutvuda
Tallinna vanalinnaga ja näha
meie kaunist puutumata loodust.
Lisaks õppekäikudele oli õpilas-

tel ja õpetajatel võimalik tutvuda
meie koolikorraldusega. Sauga põhikooli tublid õpilased juhendasid
külalisi koolimajas, käisid kaasas
õppekäikudel ja võõrustasid külalisõpilasi ka kodudes.
Oli meeleolukas nädal, mille lõpetas pidulik kontsert ja õhtusöök

Sauga kiviaidas.
Projekti rahastab Erasmus+.

Tori kooli õpilased tutvusid loodusturismiga Soomaal
ErikA NõMM
projektijuht

Projekti „Kooliõpilased loodusturismis
2017–2019“ raames 15. veebruaril Soomaal toimunud töötoas räägiti turismi
kvaliteedimärgistest ja nende vajadusest.
Loodusturismi ideede genereerimisest
Soomaa piirkonna näitel ja erinevate
majandusharude integreerumisest turismi valdkonnas rääkis Aivar Ruukel.
Hommikusel matkal läbisime Riisa
rabaraja kiirustades, kuna külmakraade
oli palju. Siiski jõudsime lumel märgata
erinevaid jälgi loomade tegevusest. Edasi liikusime Karuskose talu juurde, kus
Aivar Ruukel tutvustas kohalike elu-olu
suurvee ajal.
Riisa Rantšo tegevustest ja koostööst
andis ülevaate perenaine Keily Rändvee.
Rantšo püstkojas (pildil) tegime lõket,
nautisime toitu ja sooja teed. Suur tänu
korraldajatele ja osalejatele!

Projekti rahastab LEADER-programmi kaudu PRIA.

SÜNDMuSTE kALENDEr
ArE HuvikESkuSES on avatud Pärnu Kunstiklubi maalinäitus
„Meie Eesti“. Kokku on eksponeeritud 28 tööd, näitus on üleval
maikuu lõpuni.
Kolmapäeval, 4. aprillil
kell 11.00 SiNDi LASTEAiAS tutvumispäev eeloleval
sügisel esmakordselt Sindi lasteaeda tulevatele lastele ja
lapsevanematele. Kogunemine muusikasaalis A-korpuse 1.
korrusel.
Laupäeval, 7. aprillil
kell 13.00 SiNDi SELTSiMAJAS traditsiooniline maakondlik
Sindi võimlemispidu.
kell 17.00 SiNDi SELTSiMAJAS mälumäng „Vasta julgesti!“,
pilet 2 eurot, õpilastele 1 euro. Mälumängu viib läbi võistkond
Molekul.
Esmaspäeval, 9. aprillil
kell 17.00 urGE rAAMATukOGuS tutvustatakse kevadisi
rahvakalendripühi
kell 17.00 urGE NAiSSELTSi kokkusaamine Urge
raamatukogus.
Teisipäeval, 10. aprillil
kell 19.00 SAuGA rAAMATukOGuS mälumäng. Võistkonna
suurus 1-6 liiget, osavõtutasu 1 euro igalt liikmelt.
Kolmapäeval, 11. aprillil
kell 14.00–15.00 räägitakse SiNDi LASTEAiA muusikasaalis
teemadel: lapsevanema suhted lasteaiaga, lapse päev
lasteaias, toitlustamine ja tervishoid lasteaias, samuti
tutvutakse rühma õpetajatega ja vastatakse lapsevanemate
küsimustele.
Neljapäeval, 12. aprillil
kell 18 ArE HuvikESkuSES kohtumisõhtu Fred Jüssiga.
Pilet 8 eurot.
Laupäeval, 14. aprillil
kell 16.00 SiNDi SELTSiMAJAS rännak Ervin Hurdaga.
Pühapäeval, 15. aprillil
kell 12.00 SiNDi SELTSiMAJAS Sindi linna laste laulupäev
„Sindi ööbik 2018“.
Neljapäeval, 19. aprillil
kell 12.00 Suigu seltsimajas PENSiONÄriDE kLuBi TuLukE
koosviibimine.
Laupäeval, 21. aprillil
kell 12.00–15.00 TOri rAHvAMAJAS Tori naisseltsingu
Laine eestvedamisel teeõhtu „Tunne meie esimest Eesti
naislendurit Elvy Kalepit“.
Teisipäeval, 24. aprillil
kell 16.30 TAMMiSTE LASTEAiA suures saalis kontsert
„Kingitus Eestile“, tasuta.
Laupäeval, 28. aprillil
kell 11.00 SAuGA SPOrDiSAALiS (endises Sauga
vallavamajas) Eesti kurtide spordiliidu meistrivõistlused
koroonas.
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vALLAvALiTSuSES OTSuSTATi
7. märtsil
• Korraldada avatud hankemenetlus „Tori valla elektripaigaldiste käidukorraldusteenus“.
• Kooskõlastada maasoojuspuuraukude asukoht Urumarja
külas Jõeranna katastriüksusel.
• Anda kasutusluba:
Pulli külas Taltsi kinnistule
üksikelamu kasutusele võtmiseks;
Kilksama külas Kaselehe tee
6 kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks.
• Anda ehitusluba:
Kilksama külas Talveaia kinnistule tootmis- ja büroohoone
püstitamiseks;
Sindi linnas Supluse tn 6 kinnistule katlamaja lammutamiseks;
Sindi linnas Leevikese tn 16
kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Muuta katastriüksuse, koha-aadressiga Eeshärma, ela-

mumaa sihtotstarve 100%
tootmismaa sihtotstarbeks.
• Anda nõusolekud maaüksuste riigi omandisse jätmiseks
(Halinga metskond 183, Surju
metskond 145, Taali metskond
149, Taali metskond 151, Taali
metskond 150).
• Anda nõusolek Tori vallale
kuuluva, Eametsa külas asuva
kinnistu Elektrilevi OÜ kasuks
isikliku kasutusõigusega koormatud maa-ala suurendamiseks
maakaabelliini ja elektriliitumiskilbi ehitamiseks.
• Sõlmida kahe isikuga lepingud tugiisikuteenuste osutamiseks.
• Avaldada tunnustust Tori
valla elanikule Ilmar Rootsile,
kes on kümneid aastaid vabatahtliku tööna rajanud Selja
külla suusaradasid ja seisnud
hea selle eest, et suusatamise
traditsioon külas ei vaibuks.

Tori vald muutub turvalisemaks
rAiN rEiNSON
piirkonnapolitseinik

Uus vald on moodustatud ja oleme
saanud ka juba sisse elada. Mul on
hea meel, et turvalisus Tori vallas
on kasvanud. Registreeritud kuritegevus on languses ja väärtegude
registreerimine on samuti veidi vähenenud. Toon välja, milliseid süütegusid meie vallas möödunud aastal toime pandi.
Politsei registreeris praeguse Tori
valla piirides möödunud aasta jooksul 665 väärtegu, millest 517 olid
liiklusrikkumised. Need pandi peamiselt toime Are ja Sauga piirkonnas. Alaealiste poolt pandi toime 38
väärtegu, liikluskindlustuse seaduse
rikkumisi oli 18.
Kuritegusid registreeriti eelmisel
aastal nelja valla peale kokku 149.

Seoses Eesti Vabariigi 100.
aastapäevaga teevad noored juristid Krõõt Olo ja Jüri Puust
Tori valla elanikele kingituse
ja võimaldavad sajale inimesele tasuta õigusabi, mis sisaldab
esialgset õigusalast nõustamist
ja abistamist lihtsamate dokumentide vormistamisel.

Kevadel pakutakse tasuta õigusabi 28. aprillil ja 26. mail,
mõlemal päeval kell 9-16 Tori
alevikus endises Tori vallamajas
Selja mnt 2.
Õigusabi konsultatsioonile
saab eelnevalt registreerida, helistades Tori vallasekretäri telefonil 5884 3905, Siiri Jõerand.

Looduskaitseliste piirangute eest
makstakse hüvitist
kErTu kEkk
sa erametsakeskus
kommunikatsioonijuht

Aprillis saavad metsaomanikud
küsida hüvitist looduskaitseliste
piirangute tõttu saamata jääva
tulu eest metsamaal, mis asub
Natura 2000 võrgustiku alal
piiranguvööndis,
sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal
ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.
Natura hüvitist saab küsida
vaid elektrooniliselt ning taotluse esitamiseks on vaja toimivat ID-kaarti koos paroolidega
või mobiil-ID-d. Metsaomanikel tasub juba praegu veenduda, et elektroonilised autentimisvahendid oleks töökorras.
Taotluse saab Erametsakes-

kusele esitada 4.-23. aprillini
e-PRIA portaalis, kus taotlus
eeltäidetakse automaatselt metsaomanikule kuuluvate toetusõiguslike aladega. Omanik saab
vajadusel korrigeerida pindala
ja lisada juurde metsaalasid.
Metsatoetuste
taotlemisel saab abi küsida kohalikest
metsaühistutest või Erametsakeskusest, infot hüvitise tingimuste kohta saab ka märtsis ja
aprillis toimuvatel infopäevadel.
Kogu info Natura hüvitise ja infopäevade kohta leiab
erametsaportaalist www.eramets.ee/natura.
Pärnumaal
tegutsevate
metsaühistute
kontaktid:
www.eramets.ee/parnumaametsauhistud.

Märtsi teisel nädalavahetusel
alanud raietööd Eametsas peatati elanike vihjete tõttu. Kohalikud väitsid, et raiealal pesitseb

andmekaitse- ja personalispetsialist

Igaühel meist on õigus perekonnaja eraelu puutumatusele. Siia alla
asetub ka õigus isikuandmete kaitsele, mis on üks meie põhiõigustest.
Kohaliku omavalitsuse ametiasutuse puhul on tegemist avaliku
asutusega, mille puhul võiks eeldada, et kogu tegevus võiks või peaks
olema samuti avalik. Mis puudutab
isikuandmete töötlemist (sh andmete avalikustamist), siis siin kehtivad
ranged erisused ning andmete töötlemine toimub eelkõige isikute enda
algatusel.
Omavalitsus (teisisõnu vallavalitsus) ei tohi kellegi perekonna- ega
eraellu sekkuda muidu, kui vaid
seaduses sätestatud juhtudel ja korras, mis tähendab, et isikuandmeid
töödeldakse ainult juhul, kui see kohustus tuleneb seadusest. Kui isikuandmete töötlemise nõue ei tulene

seadusest, kuid see on vajalik avaliku ülesande või avaliku võimu teostamise eesmärgil, peab vallavalitsus
isikuandmete töötlemiseks saama
isikult endalt vabal tahtel kirjaliku
nõusoleku. Nõusolekut eeldada ei
saa.
Kohalikule omavalitsusele võimaldatakse seadusega pandud ülesannete täitmiseks tasuta juurdepääs
erinevatele registritele (rahvastikuregister, kinnistusraamat, sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregister,
riiklik ehitisregister, Eesti hariduse
infosüsteem, haigekassa, kohustusliku kogumispensioni register, e-toimiku infosüsteem) ja saadud tasuta
andmeid võib edasi anda üksnes seaduses sätestatud juhul.
Selgituseks üles kerkinud teema
kohta seoses sünnipäevade avaldamisega – igakuiste sünnipäevalaste
kajastamine valla lehes eeldaks päringute tegemist rahvastikuregistrist, kuid ükski seadus ei kohusta
saadud andmeid avalikustama. Vas-

kassikakk, kes on Eestis kaitsealune liik. Keskkonnaameti
kontroll seda aga ei kinnitanud
ja tööd võisid jätkuda.

uuED TÖÖTAJAD vALLAvALiTSuSES
raamatupidaja veronika Pikkur
veronika.pikkur@torivald.ee
5915 1133 Sindi
Sekretär kelly Stern
kelly.stern@torivald.ee; tori@torivald.ee 445 1881 Sindi
Jurist Jaanika Ainsar
jaanika.ainsar@torivald.ee
445 1883 Sindi

Allikad: Politsei- ja Piirivalveamet
(andmekogu infosüsteem POLIS
(ALIS) põhjal) seisuga 06.03.2018.

tupidi – omavalitsuse kohustus on
isikuandmeid hoopis kaitsta. Põhjus, miks andmeid on vaja kaitsta,
on lihtne – nende sisu mõjutab isikute eraelu, mis peaks olema puutumatu ja mille üle peaksid isikud ise
otsustama.
Isikuandmete kaitse seadusele tuginedes avaldatakse valla lehes vaid
surnud isikute nimed koos sünni- ja
surmaajaga. Andmed lapse sünni
kohta avaldatakse vaid juhul, kui
lapsevanem(ad) on selleks oma kirjaliku nõusoleku andnud.
Isikutel, kes soovivad, et nende
sünnipäev leiaks valla lehes kajastamist, palume esitada kirjalik nõusolek valla ajalehe toimetusele. Endiselt on oodatud vallaelanike endi
poolt saadetud õnnitlused tähtpäevaks.
Meeldetuletuseks tahan öelda,
et isiku andmete avaldamine ei ole
õigustatud pelgalt erahuvist. Austagem privaatsuse tähendust ja olulisust.

Maadlusklubi Leo kadetid võitsid viis Eesti meistritiitlit ja kolm teist kohta
rAiGO PAuLBErG
17. märtsil toimusid Paikuse spordikeskuses kadettide vanuseklassi
(2001–2004) Eesti meistrivõistlused naiste-, kreeka-rooma ja vabamaadluses. Erinevates maadlusviisides võistles 165 noort, kes
pidasid kokku 227 maadlusmatši.
Maadlusklubi Leo maadlejad võitsid
viis Eesti meistritiitlit ja kolm teist

kohta. Naiste maadluses saavutas
teise koha Tiia-Triin Tomson (kuni
57 kg). Kreeka-rooma maadlusviisis tulid Eesti meistriteks Sander
Tagu (kuni 45 kg), Raimond Uibo
(kuni 51 kg), Robyn Paulberg (kuni
71 kg). Vabamaadluses tulid Eesti
meistriteks Sander Tagu (kuni 45
kg) ja Allan-Devid Ševtsov (kuni 92
kg), teise koha saavutasid Raimond
Uibo (kuni 51 kg) ja Robyn Paulberg (kuni 71 kg). Tomson, Uibo ja

Toris peeti taas võrkpalliturniir

Eametsas peatati raietööd elanike
vihjete tõttu

vähem heas mõttes kontrollima. Vanema ja lapse usalduslikud suhted
on väga olulised ning hea on, kui
lapsevanemad teavad, millega nende
lapsed tegelevad koolis, huviringis,
vabal ajal jne, samuti seda, millega
laps tegeleb arvutis.
Tänan siinkohal aktiivseid ja kogukonnast hoolivaid vallaelanikke, kes politseid oma kahtlustest ja
muredest teavitavad. Probleemide
varajane märkamine aitab ära hoida
hullema. Olgu see võimalik joobes
juht, külateedel liikuv kahtlane sõiduk või lärm naabrite korteris – kui
see info jõuab politseini, on meil
võimalus probleemi ennetada või
see lahendada. Ainult koostöös saame oma valda turvalisemaks muuta.

isikuandmete töötlemisest Tori valla lehes
EvE ATkA

Tasuta õigusabi juristidelt

Nende hulgas olid varavastased ja
isikute vastu toime pandud kuriteod. Raskes joobes juhte karistati
kriminaalkorras kahekümnel korral.
Oluliselt mõjutab süütegude toimepanemist alkohol. Kogemus näitab, et lähisuhtevägivalla juhtumite
puhul tekib tüli siis, kui üks või mõlemad osapooled on alkoholijoobes.
Politsei pöörab lähisuhtevägivallale
palju tähelepanu ning soovitame
kõik arusaamatused ja probleemid
lahendada kaine peaga, rahulikus
õhkkonnas. Kui aga tunnete, et sõnelused võivad muutuda vägivaldseks, tuleks kohe helistada hädaabinumbril 112.
Alaealistest kõneldes teeb politsei võimalikult palju, et nende toimepandavaid süütegusid ära hoida.
Murelikuks teeb, et igapäevaselt kipuvad lapsevanemad oma lapsi aina

ANDrA SõMEr
tori spordiklubi
juhatuse esimees

10. märtsil toimus Tori
põhikooli võimlas võrkpalliturniir, kuhu registreerus neli võistkonda.
Osalejaid oli nii noorte
kui veteranide vanuseklassist. Sel korral jäi peale suurem kogemus, kuid
noored võitlesid südikalt
ja kergeid võite ei saanud
keegi.
I koht: Veteranid (Karel
Kask, Raido Künnapas,
Ilmar Roots, Marek Jürgenson);
II koht: Volikogu

(Markko Virkus, Mart
Ruumet, Urmas Parts,
Andres Leesmäe);
III koht: Spordimehed
(Marwin Joseph Virkus,
Alex Russ, Germo Pärnik,
Joosep Kuslap, Maario
Lemmik);
IV koht: Võrkpall On
Võrratu (Tarmo Tepp,
Siim Tepp, Karmen Toomet, Andres Ulp, Vahur
Toomet).
Turniiri parimaks mängijaks valiti noorim osaleja Siim Tepp võistkonnast
Võrkpall On Võrratu.
Suur tänu peakohtunik
Markko Virkusele ja kõigile abilistele!

Paulberg elavad Sindi linnas.
Nii palju meistritiitleid ja medalikohti maadluses ühe aasta jooksul
pole Pärnumaale kunagi varem toodud. Üleriigilises klubidevahelises
arvestuses saavutas maadlusklubi
Leo igati väärilised kohad: kreekarooma maadluses teine koht (22
klubi hulgas), vabamaadluses kolmas koht (26 klubi), naistemaadluses kuues koht (10 klubi).

„Tori-Sindi-Are-Sauga” kabeturniiri
rändkarika võitis Sauga esindus
17. märtsil pidasid kabehuvilised Sindi seltsimajas
maha võistluse, kus endiste Tori, Sindi ja Sauga
piirkondade võistkonnad
omavahel mõõtu võtsid
(Are esindust seekord väljas ei olnud). Sindi seltsimaja juhataja Anneli
Uustalu sõnul loodetakse,
et esmakordsest taolisest
võistlusest saab alguse traditsiooniline kabeturniir.
Võistlejate hulgas oli
Uustalu kinnitusel mitmeid Pärnumaa parimaid
kabetajaid ja võistluste tase
päris kõrge. Enim punkte

(24) kogus Sauga esindus,
teise tulemuse mängis
välja Sindi (19 punkti) ja
kolmandaks tuli Tori (17
punkti). Võitja sai järgmise aastani enda valdusesse
rändkarika.
Jätkuks mängitud individuaalturniiril välkkabes
osales kümme võistlejat.
Ühegi kaotuseta läbis
võistluse sintlane Marko
Šorin, kes pälvis 16 punktiga esimese koha. Teist ja
kolmandat kohta jäid jagama võistluste eestvedaja Mihail Šorin Sindist ja
August Morozov Saugast.
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Sindi lasteaial täitus 124. tegevusaasta

MALLE PAJO

kAiri riNALDO

are raamatukogu juhataja

sindi lasteaia õpetaja

9. märtsil möödus lasteaia tegevuse algusest 124 aastat. Soliidset
vanust tähistati traditsioonilise
karnevaliga, mis vabariigi juubeliaastale sobivalt tugines eesti
lastekirjanike loomingule. Saalis
võis näha kapten Trummi, Nublut, Piibeleheneitsit ja paljusid
teisi raamatutegelasi. Et pidu lõbusalt ja kaunilt sujuks, ehtisid
nobedate näppudega õpetajad
saali värviliste lillede, õhupallide
ja muude kaunistustega.
Laste üllatuseks tähistas koos
lasteaiaga oma sünnipäeva ka
Eno Raua loodud raamatutegelane Anu, kes sai sel päeval viieaastaseks. Anu sai palju kingitusi,
tema vend Mart kinkis talle endatehtud nuku Sipsiku, kes päri-

Ares kohtuti kirjanik Mika keräneniga

12. märtsil tähistasime Ares emakeelepäeva, mille raames toimus
Are kooli õpilaste ja õpetajate
kauaoodatud kohtumine kirjanik
Mika Keräneniga.
Hommikul tulid Are huvikeskusesse paljude populaarsete
raamatute autorit kuulama 1.-4.

klassi lapsed, kes olid väga agarad
küsimuste esitajad. Peale lõunasööki olid kuulajateks 5.-9. klassi
noored. Emakeelepäevale pühendatud kõnega esines õpetaja Mirjam Liik. Noortega vestles Mika
Keränen kirjutamisest, raamatutest, lugemisest ja hariduse tähtsusest.
Kohtumiste lõpus jagas kirjanik
soovijatele lahkesti autogramme
(pildil) ja müüs oma raamatuid.

Foto: Margus Pajo

selt elas. Kõik rühmad kinkisid
lasteaiale vahvaid etteasteid, näitasid kostüüme, lustisid ja tantsisid koos Anu, Mardi ja Sipsikuga.
Lõpetuseks lauldi üheskoos
meie lasteaia laulu ja nagu sün-

nipäevadel tavaks, ei puudunud
ka kommivaagnad ja sünnipäevatort. Oli lõbus, meeldejääv pidu
nii lastele kui täiskasvanutele,
kus igaüks sai end muinasjututegelasena tunda.

Tulukese seltsi kohtumisel valitses kevadmeeleolu
LEA EAMETS
Miks ajaratas veereb nõnda kiirelt?
Miks aastad lendavad kui kiire
lind?
Kuid Tulukese seltsis ka eakana
võid tunda noorena veel end.
Tulukese seltsi rahvas sai taas
kokku 15. märtsil Suigu seltsimajas. Kohtumine kord kuus
on suur rõõm. Seekord olid esinejateks kevadekuulutajad Suigu
lasteaia Lepatriinu rühmast Ülle
Krusemanni juhendamisel. Süda
põksus nende laulu ja tantsuga

kaasa. Tantsule kutset olid kõik
meie eided-taadid kärmed kasutama. Tantsiti täie mõnuga! Kevadmeeleolu lisas sõnakunstnike
Sirje Remmelga ja Virve Lusiku
hingestatud esinemine.
Seejärel siirdusime kohvikuruumi, kus meie tähelepanu köitis kaetud laud Heli Sepa hoole
ja armastusega valmistatud kalaroogadega ja Vaike Nuudi timmitud aromaatse, ergutava kohviga. Oo-oo-oo, juba lõigatakse
lahti Juta Oago maitsvat kooki?
Oli tõesti maitsev!
Are huvikeskuse kultuurijuht
Vilja Alamaa, energiast pakata-

des nagu ikka, ergutas meid osa
võtma Pärnu teatri külastusest ja
Fred Jüssi vestlusest Ares 12. aprillil. Juttu oli ka uue Tori valla
tegemistest.
Väsimatu Oskar Kõnnusaar
kiusas meid keerdküsimusi täis
viktoriiniga, kaamerasilm Malle
Undi käes jälgis pingelist tegevust.
Varsti sumises ruum kui mesilaspesa ja silmades sära: „Suur
aitäh meile endile tehtu eest!“
Tulukese rahvas on ikka rõõmus ja hooliv! Ja seda juba 13
aastat.
Uute kohtumisteni!

Sindi gümnaasiumi õpilased on olümpiaadidel
edukad
MAriS vOLTEiN

sindi gümnaasiumi kantselei
juhataja

9. märtsil toimus Sindi gümnaasiumis iga-aastane Pärnu maakoolide 9. klasside ühiskonnaõpetuse viktoriin, mille korraldas
maakonna
ühiskonnaõpetuse
ainesektsiooni esimees Lembit
Roosimäe. I koha saavutas Sindi
gümnaasiumi 9.a klassi õpilaste
võistkond koosseisus Ege-Rea
Jantson, Jaanika Kangur ning

Ats Tobias Pikk, keda juhendas
Lembit Roosimäe (siinjuures tuleb märkida, et õpetaja Roosimäe
ei olnud küsimuste koostajaks).
Samal päeval Pärnu keskraamatukogus toimunud maakonna saksa keele olümpiaadil
6.-9. klassidele pälvisid Sindi
gümnaasiumit esindanud õpilased mitu auhinnalist kohta.
6. klasside arvestuses saavutas I
koha 6.a klassi õpilane Mihkel
Mattiisen. Juba teist aastat järjest
oli oma vanuseastmes esikoha
vääriline 8.a klassi õpilane Sigrid

Riik. 8. klasside arvestuses tuli
II kohale 8.b klassi õpilane Kaisa
Hartwich. Tublide õpilaste juhendajaks on saksa keele õpetaja
Tiia Reiksaar.
10. märtsil Pärnu Koidula
gümnaasiumis toimunud 4.-6.
klasside matemaatika olümpiaadil jagas 4. klasside arvestuses
I-II kohta 4.a klassi õpilane Merilin Haasma, kelle juhendajaks
on õpetaja Eneli Arusaar.
Õnnitleme edukaid õpilasi ja
nende juhendajaid!

Alpakafarmis filmiti korea tõsielusõud
LEELO LuSik
Kihnu saart ja Are külje all Niidu
külas asuvat alpakafarmi külastas 6. märtsil Lõuna-Korea tõsielusõu seltskond. Delegatsioon
oli 20-liikmeline – bussijuhid,
korraldustiim, operaatorid paarikümne kaameraga, tõlk, näitlejad jne. Saate stsenaarium näeb
ette, et kuulsad inimesed (antud
juhul noor näitleja, rokkstaar,
koomik ja helilooja) satuvad oma
eksootilistel reisidel huvitavatesse
olukordadesse, kust nad peavad
omal jõul välja keerutama. Kuigi
algselt oli plaan alpakafarmis ka
erinevaid töid teha, piirdus asi ainult loomade söötmiste ja endale

söögi valmistamisega.
Kuigi tiim oleks kaameratega
heameelega ka kõige tagumistesse
laudasoppidesse ja pererahva magamistuppagi marssinud, oli perenaine Kaja õnneks nii konkreetse ütlemisega, et piirduti ainult
külastajate aladega. Esimesena
toideti Kameruni kääbuskitsesid,
kes söögi lootuses üsna pööraseks lähevad. Väikesekasvulised
korealased olid leiba nõudva kitsekoormaga üsna hädas. Alpakadele sooviti algul jõusööta anda,
perenaine suutis aga korealastele
selgeks teha, et tunduvalt huvitavam on neile porgandiviile sööta.
Selle tegevusega oli külalistel lõbu
laialt. Mõni alpaka lubas porgandi eest ennast isegi kallistada.

Korealaste eeltöö oli natuke
puudulik – ei olnud aru saada,
mida neil vaja on, mida rääkija
peab seletama. Tõlk oli neil omal
kaasas, aga tema eesti keel oli
kehvakene ja hästi palju läks tõlkes kaduma. Segadust oli palju –
korraldustiim arvas üht, filmitiim
tegi teist. Algul tahtsid kõik koos
süüa, hiljem tegid ainult näitlejad
endale natuke korea nuudleid.
Vaatamata väitele, et söök on
keskmiselt vürtsine, kippus magedama toiduga harjunud eestlastele sellest kangesti aevastus
ninna.
Loodame, et suvel hakkavad
korealaste reisibussid Eestis ringi
vurama ja külastavad Pärnumaal
nii Kihnu saart kui alpakafarmi.

kassid ja kirkad ehk sada meetrit jääseinal
HELLE vENT

sindi avatud noortekeskuse
juhataja

2. märtsil oli Sindi avatud noortekeskuse matkaring Anelema karjääri jääseinal ronimas. Õnneks
on kõik noortekeskuse ronimisseinal põhitõed selgeks saanud.
Tähtsaim nipp – keha tuleb hoida
võimalikult seina lähedal. Jääseinal ronimise varustuseks on kassid, jääkirkad, karabiinid, kiiver,
laskumisvahend, köied ja rakmed.
Kõige olulisem on turvalisus! Igal
ronijal on oma turvamees, kes
hoiab tema köit. Oli raske, aga
lõpuks jõudsid kõik eesmärgini.
Kõige noorem ronija oli kümneaastane Anni.
24. märtsil ootab ees Rannamõisa pank, kus on eesmärgiks
meeskonnaga jääseinal sada meetrit ronida. See on kingitus Eestile.

Kerda Saagim on suurte
kogemustega jääseinal ronija.
Foto: Kaur Kasemaa

Sindi noortekeskuse matkaringi
juhendaja on Viljar Viik.
Pikem jutt, fotod ja video Sindi
avatud noortekeskuse kodulehel
http://ank.sindi.ee

Jänesselja lasteaia lapsed tutvusid Sauga
raamatukoguga
PiiA SALuNDi
sauga raamatukogu juhataja

Märtsis tähistatav emakeelenädal
tõi Jänesselja lasteaia põnnid ka
Sauga raamatukoguga tutvuma.
Nii mõnelegi Klaabu, Lotte ja
Poku rühma särasilmale oli koht
juba tuttav, kuid paljud nägid sel-

list hulka raamatuid esmakordselt. Kuulati lugu lehmast, kes
ronis puu otsa, ja kasvatajatädi
Mallest, kes tegelikult oli robot.
Õpiti, kuidas raamatutega ümber
käia ja prooviti ka raamatukogutädi tööd, otsides taga valesse kohta sattunud lasteraamatuid. Olid
vahvad kohtumised!

Lotte rühma lapsed näitavad enne raamatute vaatamist, et neil on käed
puhtad.
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Sintlane sai talvistel sisesõudmise
võistlustel hõbeda
Märtsis toimusid VäikeMaarjas Eesti meistrivõistlused sisesõudmises 2000
m distantsil, kus ülipingelises võistluses saavutas II
koha sintlane Liisu Mitt.
Samal võistlusel peetakse
arvestust ka Eesti ülikoolide
tudengite kohta, kus Liisu
pärjati meistriks. Sisesõudmise võistlused toimuvad
oktoobrist kuni märtsini
neljal korral, seejärel liidetakse nelja võistluse kohapunktid. Liisu Mitt pälvis
II koha ka üldarvestuses,
kusjuures 6000 m võistlustel ta ei osalenud, kuna
treenis Horvaatias. Praegu
valmistub Liisu koos Noora Küütsiga kahepaadis
tulevasteks üliõpilaste Euroopa
meistrivõistlusteks
Portugalis. Liisu tulemused
ergomeetrisõudmises
on
arvestatavad ka U23 naiste
Euroopa tasemel. Liisu Miti
Müüa Tori vallas Taali
külas kaks kõrvuti
asetsevat kinnistut
7,06 ha.
Ühel kinnistul asub
1924. a ehitatud rõhtpalkidest rehielamu,
eterniitkatusega, lisaks
kuur, küün, kelder ja
kaev. Õuemaal kandvad
viljapuud ja põõsad.
Paikneb rahulikus
asupagas, jättes
naabrid privaatsesse
kaugusesse. Bussipeatus
2 km kaugusel.
Elamus üp 91.3 m²
on 3 tuba, köök, esik,
sahver, käimla, vesi
kaevust hüdrofoliga.
Tööstusvool, uus
korsten. Pesemisvõimalus puudub. Vajab
remonti.
Näha saab nädalavahetustel, eelneval
kokkuleppel.
Katastritunnus
80803:001:0804 ja
80803:001:0304.
Hind 45 000 eurot.
Otse omanikelt.
5342 0235 inge
5807 2662 Laine

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.

valla esindus sai koonga mängudel
neljanda koha
AGriS JuHkOv
tervise- ja
spordispetsialist

ARE HUVIKESKUSES ALUSTAB
5. APRILLIL KELL 18.00
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Are HVEINIK L UBI
Liisu Mitt (vasakul)
võitis sisesõudmise Eesti
meistrivõistlustel hõbeda.
Pildil koos Noora Küütsiga,
kellega valmistutakse
üliõpilaste Euroopa
meistrivõistlusteks.

treener Pärnu sõudeklubis
on Ingrid Võsu.

Oodatud on kõik mehed ja naised, keda
huvitab vein ja sellega seonduv arutelu.
Esimesel kohtumisel osalustasu pole,
aga palun kõigil osalejatel maitsmiseks,
hindamiseks kaasa võtta oma lemmikvein.
Eelregistreerimine pole vajalik, aga
lihtsustaks ettevalmistustöid.
Oma tulekust palun teatada e-posti
aadressil timo@teeninduskvaliteet.ee
või tel 5385 6197.

Endise Are valla territooriumil
toimub lemmikloomade
vaktsineerimine marutaudi vastu

KODUAIA KUJUNDUS JA HOOLDUS

* 22. aprillil kell 11.00 Pärivere klubi
parklas, 12.00 Niidu külas,
12.30 Suigu kaupluse juures
parklas.
Marutaudi vastu vaktsineerimine on
tasuta.
Kokkuleppel kojukutse.
Võimalik vaktsineerida
ka kompleksvaktsiiniga
(hind 18 eurot) ja osta
parasiitidevastaseid
preparaate (ussirohud,
puukidevastased
preparaadid).

Pühapäeval, 8. aprillil kell 11.00
Are huvikeskuses
1. Millest alustada aiakujundamist
2. Hooldusvabad peenrad ja nende
rajamine
3. Kiviktaimla rajamine
4. Taimede hooldus aias
5. Ilupuude ja põõsaste lõikamine
Koolituse kestus kuni 3 tundi
Koolitajaks aiakujundaja Raili Kers
Võiste puukoolist

Info tel 528 7465, volitatud
veterinaararst Mart Taggel

rillil kl 16.30
Teisipäeval, 24 . ap suures saalis
ia
Tammiste lastea

S EE
kontser t “KINGITU

Osalustasu 8 eurot

STILE”

Esinevad Tammiste lasteaia laulu- ja
pilliringi lapsed õpetaja Marge Lumisalu
juhendamisel.
Kaasategev vokaalansambel Nõianeitsid.

Kõik on oodatud!

Tasuta!

17. märtsil toimunud XLII
Koonga mängudel saavutas
Tori valla esindus neljanda
koha. Mängudel võisteldi
järgmistel aladel: võrkpall,
sõudmine, male, koroona,
sangpomm, SOPS, mälumäng. Tori valla meeskon-

nad saavutasid koroonas I
koha, SOPS-is ja sisesõudmises III koha ning meeste
võrkpallis IV koha. Valda
esindasid: Kristel Lusik,
Kristjan Šatski, Karl Kallaste, Mare Parv, Heino
Merilaine, Tom Kalde,
Jaan Endrik Kirsi, Kristofer
Šatski, Tarvi Tamar, Kristo
Sinivee, Ergo Nurk, Rauno
Kaseniit, Ott-Joosep Lusik.
Tänan kõiki sportlasi!

TEATED
SuiGu SELTSiMAJAS HopaFit funktsionaalne treening iga
teisipäev kell 18.30–19.30. Treener Egle Vutt.
Ootame aktiivset osavõttu! Lisainfo Suigu raamatukogust,
tel 5306 0752.
ArE HuvikESkuSkuSES avatakse 6. aprillil kell 20
kokteilibaar, kus sõprade ja tuttavatega kokku saada,
nautida häid jooke ja muusikat. Seltskonnast ja aruteludest
ei tohiks samuti puudust tulla nagu vanadel headel aegadel,
kui baar veel siinkandis toimis. Lisaks sularahale saab tasuda
ka kaardiga. Ootan teid külla! Timo Kübar.
20. aprillil kell 18.00 Are huvikeskuses TALENDiJAHT
2018. Esinema on oodatud lauljad, tantsijad, trikimehed,
pillimängijad, sportlased jne. Parimatele auhinnad!
Eelregistreerimine Are noortekeskuses 18. aprillini.
TOri SOTSiAALMAJAS jagatakse tasuta kasutatud riided
kõigile 31. märtsil kell 10.00–14.00
OÜ ESTEST Pr ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215, info@est-land.ee.
Korstnate ehitus, parandus- ja plekitööd, korstnamütsid,
ääreplekid. Info telefonil 554 8699. Katuse-, fassaadi- ja
üldehitustööd. Info telefonil 5610 4531.
Puurkaevude rajamine ja puhastamine, vee- ja
kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade
paigaldus, maaküttesüsteemide rajamine.
Info telefonil 502 1279, 526 9604 ja veebiaadressil
www.puurkaevumeistrid.ee.

