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Suurõppus Orkaan
Tori vallas

Perepäev are huvikeskuses
VilJa alaMaa

are HuviKesKuse juHataja

JaanuS MehikaS
Kaitseliit

Tori valla 1. sünnipäeva ja isadepäeva
puhul otsustasime Are piirkonnas läbi
viia perepäeva. Peresid tuli kokku üle
kahekümne ja loodan, et kõik, kes osalesid, said toreda päeva osaliseks.
Külla olid seekord tulnud lõbusad
Mario ja Luigi, kes võtsid päeva juhtimise ja mängude läbiviimise enda
peale. Pered lahendasid üpris riukalikke küsimusi ja võtsid osa erinevatest
mängudest. Lapsed said näole vahvaid
maalinguid. Esinema olid kutsutud
Eesti Vabaõhuspordi liikmed eesotsas
Erik Naissaarega, kes näitasid rööbaspuudel ägedaid trikke ja andsid ka lastele võimaluse harjutada. Suure aplausi
osaliseks sai korvpallur Roman Fedorenko, kes näitas, mis võimalused on
korvpallidega trikitamisel. Lavale ehitas airsofti liikuva taktikalise toa Andre
Sassor, kelle juhendamisel lasti airsofti
püssist märki.
Are kooli poisid Rasmused ja Ander
tõestasid järjekordselt, et on igal alal
meistrid – seekord olid nad tublid helitehnikud ja mini rammumehe võistluse
läbiviijad. Kersti Kohvikus maiustati
kookidega ja burgeritega ning päeva
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lõpus jagasime ohtralt väärikaid kinke.
11. novembril tähistas Tori vald
oma esimest aastapäeva – 11.11.2017
kuulutati välja Are, Sauga ja Tori valla
ning Sindi linna ühinemise teel tekkinud Tori valla valimistulemused!
Lisaks 10. ja 11. novembril Ares, Toris,
Saugas ja Sindis toimunud valla sünnipäeva puhul korraldatud pereüritustele

toimus ka pidulik vallavanema ja volikogu esimehe vastuvõtt Sindi Seltsimajas.
Kutsutute hulgas oli ka Hans Soll, kellele vallavalitsus kinkis meenena tükikese
paisust. Härra Soll oli meenest liigutatud
ning tal oli ettevalmistatud kõne. Hans
Solli pilguheitu ajalukku saab lugeda
täispikkuses meie kodulehelt www.
torivald.ee.

Sindi Muusikakooli helisev maailm
Merike
TePPan-kOlk

sindi MuusiKaKooli
direKtor

Käesolev õppeaasta on Sindi
Muusikakoolis eriline, sest
koolil on käimas 30. õppeaasta. Õhus on tunda peohõngu, uuenduste tuuli,
toetuse- ja õnnetunnet.
Meie juubeliaasta algas
koolile olulise dokumendi,
arengukava üksmeelse kinnitamisega vallavolikogu
poolt. Sihid on paigas ja
Tori valla muusikalaev saab
liikuda uute kvaliteetide
suunas.
Suur heameel on tõdeda,
et oleme uues suures Tori
vallas leidnud oma koha,
eesmärgid ja toetajad. Iga
õnnestunud ettevõtmine ja

sõlmitud kokkulepe on kui
sünnipäevakink.
20. oktoobril toimus
Sindi Seltsimajas muusikakooli 30. juubeli auks kontsert-aktus. Saalis oli meeldivalt palju rahvast ja lavagi
täidetud 40 muusikuga.
Erilist rõõmu valmistasid
kooli esimese lennu lõpetajad, kes olid kohal pea täiskoosseisus.
Juubelikontserdiga tegime
kummarduse
paljudele
muusikastiilidele ning nautisime koos musitseerimist
erinevates
koosseisudes.
Ikka õpilased ja õpetajad
üheskoos!
Kogu õppeaasta vältel
toimuvad meil sündmused,
mis seotud kooli sünnipäevaga. Lähiajal esitleme
muusikakooli esimest CD-

TOri Valla kOduSTe
laSTe JõuluPidu!
Oodatud on Tori valla lapsed, kes
ei käi veel koolis ega lasteaias.
Piirkonniti ootab lapsi pidudel
jõuluetendus laulude ja mängudega Päkapliksist ja tema armsast
perest ning külla tuleb jõuluvana.

Peod toimuvad:
13. detsember kell 12.00
Sauga Avatud Noortekeskuses;
13. detsember kell 17.00
Tori Rahvamajas;
16. detsember kell 12.00
Are Huvikeskuses;
16. detsember kell 17.00
Sindi Seltsimajas.
Lisainfo telefonil:
50 53 978

Foto: Sindi Muusikakool

plaati. Novembri lõpus
aga toimub muusikakoolis uue, armsa pereliikme
esitlemine. Tori vald leidis
võimaluse kinkida muusikakoolile juubeliks firma
Kawai tiibklaveri. Suur,
suur aitäh selle väga vajaliku kingi eest! Oleme väga

tänulikud ja õnnelikud!
Igal päeval heliseb muusikakoolis maailm. Heliseb
klassides, koridorides, laste
ja õpetajate südametes.
Soovin helinat ka teie
kõigi päevadesse ja südametesse.

Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna suurõppus Orkaan XIII algab
sellel aastal novembri
viimasel päeval ja kestab kuni 2. detsembrini.
Õppus toimub üheaegselt
nii Hiiumaal, Läänemaal,
Pärnumaal kui ka Saaremaal. Orkaani fookuses on
seekord konventsionaalse
sõjapidamise harjutamine.
Pärnumaal jääb õppuse
raskuskese Tori valla territooriumile ja lahingutegevust võib märgata Jõesuust
kuni Sindini ja Torist
kuni Urgeni. „Loodame
kohalike elanike mõistvale
suhtumisele,“ sõnas Lääne
ma a k a itseringkonna
ülema ülesandeid täitev
major Kristian Kivimäe.
„Kaitseliit saab edukalt
tegutseda tänu kohalike
elanike vastutulelikkusele
ning toele. Aidates Kaitseliidu suurõppuse korraldamisele kaasa, saab igaüks
anda otsese panuse Eesti
riigikaitsesse,“ lisas major
Kivimäe.
Õppusel
kasutatakse
imitatsiooniva hendeid,
mis tähendab, et müratase
lahingute alal võib olla
tavapärasest kõrgem. Öisel
ajal aktiivset lahingutegevust ei toimu. Imitatsioonivahendite kasutamine
on reguleeritud Kaitseliidus kehtivate ohutuseeskirjadega, tagamaks nii
õppusel osalejate kui ka

kõrvaliste isikute turvalisus.
Jõesuu – Sindi ning
Tori – Urge vahelisel alal
võib 30. novembrist kuni
2. detsembrini olla liiklus
häiritud. Palume jälgida
liiklusmärke ja olla õppuse
alal tavapärasest tähelepanelikum.
Pärnumaal leiab õppuse
lõpetamine aset 2. detsembril kell 13.00 Sindi
raekoja esisel platsil. Avalikule rivistusele on oodatud
kõik huvilised. Kohal on
kaitseliitlased oma tehnikaga ja pakutakse sõdurisuppi.
Ühtekokku võtab õppusest osa ligi 1000 kaitseliitlast Lääne, Pärnumaa,
Saaremaa ja Rapla malevatest ühes Läti vabatahtliku
riigkaitseorganisatsiooni
Zemessardze ja Kalevi
jalaväepataljoni kompaniide ning Politsei- ja Piirivalveameti üksustega.
Kohalikele
elanikele
on Kaitseliidu Pärnumaa
maleva
kontaktisikuks
nooremleitnant Mehikas
(tel +372 5302 8409).
Tori Vallavalitsus palub
elanike mõistvat suhtumist
õppuse toimumise ajal vahemikus 30. novembrist kuni
2. detsembrini. Kõikide
õppusega seotud küsimuste
korral helistage telefonil
+372 5302 8409.
Kutsume kõiki elanikke
lõpurivistusele kaasa elama,
Kaitseliidu relva- ja tehnikanäitust vaatama ning
sõdurisuppi sööma!
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kõrge tunnustus kalev kiisale
TOri VallaValiTSuS
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Tori vald leidis tooted meenekomplekti
kaTariina Vaabel

avaliKe suHete spetsialist

2. novembril jagas Maaeluminister Tarmo Tamm
5. novembriks olid erinevad
ministeeriumi 100. aastavallas tegutsevad ettevõtjad
päevale pühendatud üritusel
esitanud oma tooteid meie
põllumajanduse ja maaelu
valla meenekomplekti. Valedendajatele teenetemärke.
lavalitsuse esindajad vali“M a a e l u m i n i s t e e r i u m i
sid pakutud toodete seast
kuldne teenetemärk antakse
sobivad välja ning neid telsilmapaistvate teenete eest
litakse ettevõtjatelt vastavas
põllumajanduse, toidutööskoguses.
tuse, maaelu või -ettevõtluse
Üleskutse eesmärk oli
edendamisel. Hõbedane aga
leida
meened kohalikelt
eduka tegutsemise eest põl- Foto: Pärnu Postimees
ettevõtjatelt,
mida
lumajanduse, toidutööstuse, esitanud Mart Ruumet ise- aastaringselt valla poolt
maaelu või -ettevõtluse aren- loomustas eelmise aasta erinevatel tähtpäevadel ning
damisel,” seisab Maaelumi- novembris Kalevit muude vastuvõttudel kingituseks
nisteeriumi kodulehel.
heade omaduste ja saavutuste ja tänutäheks viia. Soovime
Põllumajanduse ja maaelu hulgas väga põhjaliku tollase komplekti
kinkimisega
edendajatele jagati kokku volikogu esimehena ning kaasa aidata ettevõtjate
62 hõbedast ja 12 kuldset tunnustas teda Pärnu jõgi- ja
nende
toodangu
teenetemärki.Teiste hulgas konna liigirikkuse ja kala- tutvustamisele,
samuti
tunnustati hõbemärgiga Tori varu rohkuse hoidmise eest. kinkida praktilise tootega
vallast OÜ Oore Agro oma- Ka tänasel päeval on Kalev
nikku ja juhatuse liiget Kalev kohalike hulgas tunnustatud
Kiiska. Lisaks tublile maaelu ja tuntud kui tubli pereiniedendamisele on Kalev ka mene, talupidaja, jahi- ja
praeguse Tori vallavolikogu kalamees ning piirkonna eest
TOri VallaValiTSuS
liige, keskkonnakomisjoni seisja.
esimees ning on saanud
Tori vallavalitsus ja voli2017. aastal endise Tori valla kogu soovivad õnne ning Mitmed olulised objektid on
vapimärgi kavaleriks.
edukat toimetamist erineva- saanud sellel aastal valmis
Kalev Kiisa kavaleriks tel rinnetel Kalevile!
või on valmimas uuel aastal
Sindis, Suigus, Toris ja Saugas.
Toris toimus 27. oktoobril juba
Kaks
tänavavalgustuse
projekti sai tänavu korraga
viiendat korda hoidiste minimess
valmis – Sauga aleviku ja
“Tori hoidiste minimess 2018 eest: Sindi sotsiaaltöökeskus
Suigu tänavavalgustuse teise
sai taas läbi. Aitäh armsad hoiEripreemia publiku poolt
distajad, et tõite meie päeva küpsetisele: “Porgandikarask” etapi ehitustööd. “Nüüd
on külad valgemad ning
nii palju erinevaid laudu ja Leida Ilves
kaasaegsete LED valgussüsmaitseid,” tänab peakorralZürii Ahhaa preemiad:
daja Kaire Parts NaisseltsinI koht “Särtsu kurk” Tiiu teemidega,” rääkis abivallavanem Signe Rõngas projekgust Lained.
Sommer
Kaire sõnul oli vaatamata
II koht “Vale kiivi moos” tide positiivsest mõjust.
“Sauga aleviku tänavasuurele lumele kohale tulnud Lea Viik
valgustuse
renoveerimis12 laudkonda ning presenteeIII koht “Kurgi moos” Tori
ehitustööd”
on
valminud
riti 123 erinevat hoidist, nen- Põhikool
Keskkonnainvesteeringute
dest 64 magusat ja 59 soolast.
Eripreemiad zürii poolt:
toetussummaga
“Jäin üldiselt rahule, kartsin
“Võilille mesi” Katrin Mih- Keskuse
249
808€
ning
töid teostas
ilma tõttu, et paljud ei tule,” kelstein
Kagu
Elekter
OÜ.
Suigus
rääkis Kaire ürituse õnnestu“Marineeritud küüslaugu
renoveeriti
ja
ehitati
tänavamisest.
õisikud” Taali Rahva Selts
valgustus valla omafinantTulemused:
MTÜ
Soolane Põrguvürst
“Sibula moos” Viivi Haalen
I koht “Maapirni salata”
“Suvi purgis” Aneli Toht
Viivi Haalen
Korraldajad tänavad Sindi
II koht “Tomatine seenesa- Muusikakooli lapsi, žüriiliiklat” Lea Viik
meid Ammende Villa peakoka
III koht “Risooto” Leida abi Albina Ollõkainenit, Tori
Ilves
abivallavanemat Priit Ruutu
Magus Põrgumaius:
ja Naisseltsingu juhti Helju
I koht “Muna ja piima hoi- Rohtsalut ning Tori Valladis” Aneli Toht
valitsust, Tori Rahvamaja ja
II koht “Porgand-kõrvits- MTÜ Mailane.
apelsin-sidrun” Sindi sotsiaalJärgmisel aastal toimub
töökeskus
mess juba kuuendat korda ja
III koht “Kuusevõrse siirup ikka oktoobri viimasel laupäerabarberiga” Tori segakoor
val Tori rahvamajas.
Eripreemia sügisese laua

koos emotsioone ja elamust.
Üleskutsel osales palju
erinevaid
ettevõtteid
mitmete toodetega. Valik
oli mitmekülgne ning
põnev, püüdsime langetada
valikut praktiliste, esinduslike, kohalike ja huvitavate
toodete kasuks. Valijatele
endale kõige huvitavamad
olid puidust LED-lambid
ning villased torusallid.
Suur rõõm on tõdeda, et
meie vallas on palju erinevaid ettevõtjaid, kelle toodang on nii mitmekesine.
Kõik tooted olid väga huvitavad ja isikupärased, kuid
paraku pidime langetama
valiku. Mõned esitatud tooted, mis sel korral küll valituks ei osutunud, soovime
hiljem tellida, kui vald on
saanud endale sümboolika.
Esitatud toodete seas oli:

seebitasku, mesi, erinevad
küünlad, vannipallid, rohusalvid, huulepalsamid, kuumaalus, puidust fotoklots,
siirup, vein, siider, limonaad, mängujänes, vilditud
ingel, kastid, pink, puidust
LED-lambid,
lõikelaud,

külmutatud marjad ning
kootud Tori kihelkonna
värvidega torusallid.
Täname kõiki osalejaid ja
anname kõikidele ka personaalselt teada, mida komplekti soetame ning millises
koguses.

Sindi, Suigu, Tori ja Sauga ehitusprojektid
seeringuga
kogusummas
39 639€, töid teostas Kagu
Elekter OÜ.
Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastuse sai
ka pikalt oodatud projekt
„Suigu lasteaia rekonstrueerimine“, mille puhul alustati
projekteerimisega. Toetuse
määr on 67% ning toetuse
summa on 258 352€, omainvesteering selgub täpsemalt
hankega, kuid planeeritav
summa on 127 248€.
9. novembril toimus
Tori vallas Suigu lasteaia
rekonstrueerimise esimene
koosolek
projekteerijaga.
“Lasteaed
soojustatakse,
rekonstrueeritakse ka hoone
ventilatsioon, vahetatakse
katus ja ilmselt saab katusele
ka päikesepaneelid,2 kirjeldas plaanitud töid Signe
Rõngas ning nentis, et järgmisel suvel peaks ehitustööd
algama.

Sindis sai valmis mahuka
projekti “Sindi kergliiklusteede võrgustik, ehitamine ja
renoveerimine” kuus lõiku.
“Projekt on jagatud seitsmesse lõiku, valminud on
kuus esimest ning tegemata
on veel Viira poolne ots,”
kirjeldas
kergliiklusteede
ehitust majandusosakonna
juhataja Jüri Puust. Tema
sõnul jääb seitsmes lõik järgmisse aastasse ning vajab
veidi ümberprojekteerimist.
Kergliiklusteede projekti
toetus on saadud EAS-ilt
summas 997 431€, seniste
tööde maksumus on olnud
1 051 223€, ehitajaks oli
YIT Infra Eesti AS ning
järelevalvet tegi OÜ Tarindiprof.
Hetkel on Sindis käimas
ka mahukas kruusakattega
tänavate tolmuvaba katte
alla viimine. Selle käigus
saavad kõik seni tolmuvaba

Maadlusklubi leo head tulemused
kaTariina Vaabel

avaliKe suHete spetsialist

Kallaveres A. Abergi mälestusvõistlusel Kreeka-Rooma
maadluses oli 164 osalejat
Eestist ja Lätist.
Raimond Uibo saavutas
kadettide (18 a) vanuseklassis kehakaalus kuni 60 kg
1. koha. Finaali võitis ta
ülekaalukalt 11:0 ning ta
tunnistati eriauhinnaga turniiri parimaks maadlejaks.
Robyn Paulberg pidi

Urge raamatukogu juhataja Liivia Koolme. Foto: Jana Malõh

Piltuudis! 10. novembril valmisid Sindi ANK-is isadele
kingituseks stencil fotod. Õpitoa viis läbi Von Bomb.

26. novembril tunnustas
Pärnu Keskraamatukogu
oma tublimaid raamatukoguhoidjaid. Tiitli Pärnumaa
aasta raamatukoguhoidja

katteta avalikus kasutuses
olevad tänavad korraliku
freesasfaldist katte, mis pinnatakse bituumeni ja killustiku seguga. Kuna pindamise maht osutus esialgsest
suuremaks ja lisandusid ka
mõningad lisalõigud, saavad
tööd lõplikult valmis 2019.
aasta kevadel. „Siinkohal
tahame kinnitada kõigile
neile, kes on küsinud oma
tänavalõigu kohta, et kõik
need saavad tehtud kevadel
ja enne pindamist käiakse
kõik tänavad veelkord üle,“
ütles Jüri Puust ning lisas,
et tööde planeeritud maksumus on 544 291€, mis kaetakse valla eelarvest.
Sõlmitud on ka töövõtuleping Tori-Selja jalg-ja
jalgrattatee teise etapi ehitamiseks AS TREV-2-ga, mis
peab valmima 2019. aasta
juuli lõpuks. Lepingu maksumus on 436 475€.

2018 pälvis Urge raamatukoguhoidja Liivia Koolme!
Palju õnne ka Tori vallavalitsuse poolt!

Foto: Maadlusklubi Leo

seekord leppima 3. kohaga
(-71 kg). Mõlemad poisid
tulid aga seitsmest etapist
koosneva kadettide seeriavõistluse üldvõitjaks ja teenisid 150€ auhinnaraha.
Hendrik Lasnal õnnestus
noorte (13 a) vanuseklassis
välja võidelda 3. koht (-65
kg).
Ramon Uibolt oli tubli
võistlus ning 11-aastaste
poiste hulgas ühe matšivõiduga 6. koht (-35 kg).
Palju õnne ja jätkuvat edu
tublidele sportlastele!

Tori Valla TeaTaja | 3

NoVeMBer 2018

VallaVOlikOGuS
OTSuSTaTi
18. oktoobril otsustati volikogus
1. Kinnitada Tori Põhikooli arengukava aastateks 2018-2020.
2. Võtta vastu määrused:
1. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord
2. Asendus- ja järelhooldusteenuse
osutamise tingimused ja kord.
3. Vastati Ants Lopsiku arupärimisele.
4. Algatada Tori valla üldplaneeringu
koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
5.
Seada
Veski
tänaval
üleehitusservituut kinnistu ümber asunud aiale, mis ulatub valla maale.
6. Lõpetada osaühing Sindi Majavalitsus, mille ainuosanikuks on Tori
vald.
7. Nimetada valla esindajaks Sindi
Gümnaasiumi hoolekogus Marko
Šorin ja Sindi Lasteaia hoolekogus
Kaire Kangur.
8. Lõpetada Eametsa külas Niido I
detailplaneeringu koostamine.
9. Nõustuda Vallema turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva
keskkonnamõju hindamise aruande
eelnõuga ning lugeda aruanne asjakohaseks ja piisavaks.
10. Määrata kohalikuks teeks Lomba
tee pikkusega 625 meetrit.
11. Informatsioon: Sindis Supluse tn
2 ja 4 korterite võimalik võõrandamine,
Selja koolimaja tulevik, valla vapist.

Tori
Vallavolikogu
algatas
18.10.2018 otsusega nr 114 Tori valla
üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise koostamine.
Tori valla üldplaneeringu üldiseks
eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning maa-aladele
otstarbekaima ja jätkusuutlikuima
kasutusviisi leidmine, võttes aluseks
olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi.
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda
Tori Vallavalitsuses aadressil Pärnu
mnt 12, Sindi linn, Tori vald ja veebilehel www.torivald.ee

Tori Vallavolikogu on heaks
kiitnud Tori valla arengukava
2018-2030 ja suunanud selle
avalikustamisele.
Tori valla arengukava 2018-2030
avalik väljapanek toimub ajavahemikul 23.11.18 – 09.12.2018
Tori vallavalitsuses Sindis Pärnu
mnt 12, teenuskeskustes Are alevikus Pärivere tee 17, Sauga alevikus Selja tee 1a ja Tori alevikus
Selja mnt 2 ning Tori valla kodulehel https://www.torivald.ee/.
Ettepanekuid saab esitada kuni
09.12.2018 kirjalikult Tori Vallavalitsuses Sindis või e-posti aadressil tori@torivald.ee;
Tori valla arengukava 20182030 avalik arutelu toimub
12.12.2018 2018 kell 18.00 Sindi
Seltsimajas. Tulge osalema!

VallaValiTSuSeS OTSuSTaTi
10. oktoobril otsustati vallavalitsuses
1. Kinnitada riigihanke „ToriSelja jalg- ja jalgrattatee II osa
ehitamine“ edukaks pakkujaks
AS Trev-2 Grupp pakkumus
tööde kogumaksumusega 381
915,45 eurot.
2. Nõustuda Kilksama külas
asuva Veermiku tee 7, 9 ja 11
katastriüksuste liitmisega.
3. Nõustuda Vainu külas
asuva Koopa tee katastriüksuse
jagamisega.
4. Nõustuda Muraka külas
asuva Pärna katastriüksuse jagamisega.
5. Muuta Sauga alevikus asuva
Asfaldi ja Pulli külas asuva
Taltsi katastriüksuste aadresse.
6. Anda nõusolek Tori alevikus asuva Tori vallale kuuluva
Pärnu mnt 8a kinnistu koormamiseks SA Eesti Maaelumuuseumid kasuks sidekaabli ehitamiseks.
7. Anda ehitusluba:
7.1 Tammiste külas Tammepärja tee 23 kinnistule aiamaja
laiendamiseks;
7.2 Eavere külas Päikese kinnistule garaaži püstitamiseks;
3. Kilksama külas Vilbergi
kinnistule garaaži püstitamiseks.
8. Väljastada projekteerimistingimused Tammiste külas
Tervise tee 15 kinnistule elamu
laiendamiseks.
9. Anda kasutusluba:
9.1 Nurme külas Mesimaa
kinnistule paigaldatud septiku
koos imbtunneliga kasutusele
võtmiseks;
9.2 Kilksama külas Veermiku
tee 7 kinnistule tootmishoone
kasutusele võtmiseks.
10. Korraldada riigihange
„2018-2019. a lumetõrjetööde
teostamine Tori valla kohalikel
ja avalikult kasutatavatel teedel
ning tänavatel“ ja kinnitada
alusdokumendid.
11. Tunnistada väikehanke
„Omanikujärelevalve
teostamine riigihanke „Tori-Selja jalgja jalgrattatee II osa ehitamine“
ehitustöödel“ edukaks pakkujaks OÜ Tarindiprof pakkumus
kogusummas 8300 eurot.
12. Tunnistada väljakuulutamiseta väikehankele „Klaveri
ost Sindi Muusikakoolile“ OÜ
PVX poolt esitatud pakkumus
maksumusega 15 410 eurot
heaks.
13. Tunnistada väikehanke
„Kombiahju soetamine lasteaiale“ edukaks pakkujaks Metos
AS pakkumus kogumaksumusega 9055 eurot.
14. Anda välja korraldus OÜ
Sindi Vesi osakapitali suurendamise kohta.
15. Kehtestada Sindi Seltsimaja ürituste piletihinnad.
16. Volitada tähtajatult lastekaitsenõunik Liina Lelov-Aasmaad Tori Vallavalitsuse esindajana täitma alaealiste isikute
kõiki eestkostja ülesandeid.
17. Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kinnistud vastavalt esitatud taotlustele.
18. Anda välja korraldus igapäevaelu toetamise teenuse osutamise ruumide kulu katmise
kohta.

19. Kinnitada hajaasustuse
programmist 2017. a rahastatud
projekt „Pärnu maakond, Tori
vald, Oore küla, Nikola veesüsteemide rajamine“ lõpparuanne
ja maksta välja toetus.
20. Kinnitada hajaasustuse
programmist 2017. a rahastatud
projekt „Pärnu maakond, Tori
vald, Muraka küla, Raiesmaa
kanalisatsioonisüsteemi
rajamine“ lõpparuanne ja maksta
välja toetus.
17. oktoobril otsustati vallavalitsuses
1. Kinnitada riigihanke
„Suigu lasteaia projekteerimistööd“ edukaks pakkumuseks
OÜ K&M Projektbüroo pakkumus tööde kogumaksumusega 19 800 eurot.
2. Kinnitada ametikohtade
loetelu, mida täitvad ametnikud
on pädevad osalema väärteomenetluses Tori Vallavalitsuse
nimel.
3. Sihtfinantseerida AS-i
Sauga Varahaldus 18 000 euroga
Veepargi tee 1 kinnistule puurkaevu pealisehituse rajamiseks
koos veepuhastusseadmega.
4. Nõustuda AS RW-Trans
poolt Keskkonnaametile esitatud jäätmeloa taotlusega.
5. Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks isik, kes
on vabastust taotlenud.
6. Anda ehitusluba:
6.1 Sindi linnas Pärnu mnt
27a
kinnistule
ühiselamu
ümberehitamiseks;
6.2 Eametsa külas Printsu tee
7 kõrvalhoone püstitamiseks;
6.3 Sindi linnas Kalda tee side
liitumise rajamiseks;
6.4 Sauga alevikus Nulu ja
Vahtra tänava vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetrasside
rajamiseks.
7. Tunnistada kehtetuks:
7.1 Sauga Vallavalitsuse
24.05.2012 korraldus nr 207,
millega anti ehitusluba Tammiste külas Vesikaare tee 13
kinnistul paarismaja püstitamiseks;
7.2 Sauga Vallavalitsuse
08.07.2014 korraldus nr 413,
millega anti ehitusluba Nurme
külas Raimondi kinnistul
üksikelamu püstitamiseks.
8. Anda kasutusluba:
8.1 Kilksama külas Tulbiaia
tee 4 kinnistule üksikelamu
kasutusele võtmiseks;
8.2 Eametsa külas Nugise tee
3 kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks;
8.3 Eametsa külas Nugise tee
5 kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks;
8.4 Eametsa külas Printsu tee
kinnistule külmavee- ja kanalisatsioonitorustiku kasutusele
võtmiseks;
8.5 Tammiste külas Tammiste tee 47 kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks;
8.6 Tammiste külas Orava tee
4 kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks;
8.7 Tori alevikus Pärnu mnt 3
kinnistule kaupluse kasutusele
võtmiseks.
9. Anda nõusolek Tori vallale kuuluva Tori alevikus asuva
kinnistu (kergliiklustee, 6 m²)
koormamiseks isikliku kasutus-

õigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
10. Nõustuda Nurme külas
asuva Puraviku ja Pilviku
katastriüksuse liitmisega.
11. Kehtestada korraldus elanike küsitluse korraldamise
kohta.
12. Määrata huvihariduses ja
-tegevuses osalemiseks toetust
summas 6368,30 eurot 31-le
Tori valla noorele.
13. Avaldada tunnustust ja
autasustada Aita Puusti 60. sünnipäeva puhul ning tulemusliku
töö eest Tori raamatukogu juhatajana Tori Vallavalitsuse tänukirjaga.
14. Rahuldada projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine“ taotlused ja kinnitada toetuse summad.
15. Pikendada sotsiaalkorteri
üürilepingut.
25. oktoobril otsustati vallavalitsus
1. Kehtestada Rätsepa külas
Kivikeldri kinnistu detailplaneering.
2. Taotleda Tori valla kasuks
isikliku kasutusõiguse seadmist
Tammiste külas Veskikaare tn
33 asuvatele korteriomanditele
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
torustike rajamiseks.
3. Anda nõusolek Tammiste
külas asuva Kummeli tn 12
katastriüksuse 56 m² suuruse
ala koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ
kasuks 0,4 kV ja 10 kV pingega
maakaabelliinidele.
4. Nõustuda Tammiste külas
asuva Ranna 1 kinnistu koosseisu kuuluvate Rannakaare tee
2 katastriüksuse ja Rannakaare
tee 2a katastriüksuse liitmisega.
5. Anda ehitusluba:
5.1 Eametsa külas Naaritsa
tee 12 kinnistule üksikelamu
püstitamiseks;
5.2 Vainu külas Lagle tee 7
kinnistule puurkaevu rajamiseks;
5.3 Kurena külas Tirtsu tn 2
kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
5.4 Kõrsa külas Pärna kinnistule puurkaevu rajamiseks;
5.5 Tammiste külas Veskikaare tn 23 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
6. Vabastada kuus kinnistut
korraldatud jäätmeveost.
7. Kinnitada hajaasustuse
programmist 2018 rahastatud
projekt „Pärnu maakond, Tori
Ollino kinnistu juurdepääsutee“ lõpparuanne ja maksta välja
toetussumma.
8. Vähendada reservfondi
summas 833 eurot ja suurendada selle arvelt Sauga Avatud
Noortekeskuse eelarve tegevusala. Põhjuseks on ventilatsioonisüsteemi rike, mille parandamiseks puudusid eelarves
vahendid.
9. Määrata huvihariduse
ja -tegevuse toetust summas
kokku 4611.90 eurot 21 Tori
valla noorele.
10. Kehtestada Are Huvikeskuse ja Sindi Seltsimaja ürituste
piletihinnad.
11. Sihtfinantseerida Tori
Kiriku Taastajate Ühendus
MTÜ-d 10 000 euroga nõrkvoolu ja elektrisüsteemide

rekonstrueerimiseks ja renoveerimiseks.
12. Algatada Sindi Lasteaia
arengukava 2019-2021 koostamine.
13. Kinnitada Sauga Põhikooli, Sindi Lasteaia, Tammiste
Lasteaia, Tori Lasteaia hoolekogude koosseisud 2018/2019
õppeaastal.
14. Sihtfinantseerida AS-i
Sauga Varahaldus 50 000
euroga hanke „Sauga alevik,
Tallinna mnt 142-162 reoveekanalisatsioonitorustiku väljaehitus“ teostamiseks.
31. oktoobril otsustati vallavalitsuses
1. Kinnitada riigihanke
„2018-2019. a lumetõrjetööde
teostamine Tori valla kohalikel
ja avalikult kasutatavatel teedel ning tänavatel“ edukateks
pakkumusteks Sindi linnas AS
Eesti Teed pakkumus tööde
tunnihinnaga 47 eurot (+km)
ja Tori piirkonnas OÜ Piistaoja
Katsetalu pakkumus tööde
tunnihinnaga 45 eurot (+km).
Lugeda nurjunuks Are piirkond ja Sauga piirkond pakkumuste mitteesitamise tulemusel.
Majandusosakonnal asuda läbirääkimistesse töövõtulepingu
sõlmimiseks võimalike teenusepakkujatega lumetõrjetööde
teostamiseks Are ja Sauga piirkondades.
2. Anda ehitusluba:
2.1 Tammiste külas Vesikaare
tee 13 kinnistule kahe korteriga
elamu püstitamiseks;
2.2 Tori alevius Pärnu mnt
10 kinnistule Tall-tõllakuuri
ümberehitamiseks;
2.3 Tammiste külas Kalurite
tee 3 kinnistule üksikelamu
püstitamiseks;
2.4 Sindi linnas Leevikese tn
4 kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
3. Anda kasutusluba:
3.1 Sauga alevikus kaugküttetorustiku kasutusele võtmiseks;
3.2 Kiisa külas Otsa tee 9 kinnistule üksikelamu kasutusele
võtmiseks;
3.3 Tammiste külas Orava tee
3 kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks;
3.4 Tammiste külas Orava tee
5 kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks;
3.5 Tammiste külas asuval 5
Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee ja 5
Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee L6
kinnistule külmavee- ja kanalisatsioonitorustiku kasutusele
võtmiseks;
3.6 Pulli külas Koolimaja tee
20 kinnistule septiku koos imbtunneliga kasutusele võtmiseks.
4. Tunnistada väikehanke
„Tori valla ohtlike jäätmete
kogumisring“ edukaks pakkujaks Ragn-Sells AS pakkumus
maksumusega 8127,80 eurot.
5. Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks 0,4 kV pingega
elektrimaakaabelliini ja elektriliitumiskilbi majandamiseks
elektripaigaldiste kaitsevööndi
ulatuses Tori alevikus asuvale
Keskuse kinnistule.
6. Määrata huvihariduse ja
-tegevuse toetust summas 427
eurot kahele Tori valla noorele.
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Piiride korrastamine muutub
lihtsamaks
Maa-aMeT
Eeloleval aastal lihtsustub
maaomanike jaoks maaüksuste piiride korrastamine,
nagu
naabermaatükkide
vahelise piiri muutmine,
maatüki liitmine ja jagamine.
Selleks Maa-amet kaasajastab katastriandmeid, millega piiriandmed, pindala
ja kõlviku andmed muutuvad täpsemaks. Piir looduses ei muutu ja muudatused
tehakse registri korrastamise
eesmärgil.
Pärast Eesti iseseisvumise
taastamist hakati õigusjärgsetele omanikele tagastama
maid ja talusid – seda tuli
teha kiiresti, et maa ei oleks
peremeheta. Nii maa tagastamisel kui ka erastamisel
mõõdistas maamõõtja piiri,
määras kõlvikud ja koostas
maatüki plaani. Maaüksusi
moodustati ka plaanimaterjali alusel ilma mõõdistamiseta. Tänapäevane tehnoloogia võimaldab Maa-ametil
kasutada erinevaid andmeallikaid ja nende andmete alusel on Maa-ametil katastripidajana õigus luua maatüki
kujud katastris, määrata kõlvikud ning arvutada pindala.
See võimaldab viia vajalikke
maatoiminguid läbi lihtsalt,
kiirelt ja taskukohaselt ning
toetada sellega kinnisvara
käivet.
Uute tehniliste lahenduste
abiga muutub järgmise aasta
jooksul võimalikuks maatüki
osaline mõõdistamine, mis
varem võimalik ei olnud. See
tähendab, et maatoimingute
tegemisel ei pea maamõõtja
mõõdistama enam kogu maatükki, vaid üksnes muudetavat piirilõiku. Osaline mõõdistamine aitab lahendada
praktilise elu vajadusi, näiteks
kui naabrid soovivad muuta
omavahelist piiri, et saavutada otstarbekam maakasutus
või kui tegelik maakasutus ja
ametlik piir ei lähe omavahel kokku. Samuti aitab see
parandada maareformi läbiviimisel tekkinud vigu.
Juhul, kui uusi piire ei ole
vaja üldse looduses tähistada,
lihtsustub maatükkide liitmine ja jagamine selliselt, et
Maa-amet saab nimetatud
toimingu sobivate alusandmete korral läbi viia elektrooniliselt, ilma maa mõõdistamiseta.
Piiride korrastamiseks tuleb
pöörduda maamõõtja poole,
kes koostab maakorralduskava. Sellele märgitakse olemasolevad ja soovitud uued
maaüksuse piirid. Maaomanikud kooskõlastavad piiride
muutmise kohaliku omavalitsuse ja Maa-ametiga ning
tellivad vajadusel mõõdistamise. Mõõdistusandmete
alusel määrab Maa-amet
maatükkide piirid ja pindalad. Maaomanikud tasuvad
vajadusel omavahel hüvitised
ja notari poole pöörduma ei

pea. Maakataster registreerib
uued katastriüksused ja esitab
kinnistamisavalduse vastavalt
maaomanike tahtele. Seega
on maatoimingute tegemine
maaomanikele
edaspidi
märksa lihtsam, ei pea enam
esitama samasisulisi avaldusi
mitmele riiklikule registrile
ega pea pöörduma notari
poole.
Maatoimingu
lihtsama
läbiviimise üks eeldus on see,
et maa piirid oleksid katastris
kajastatud võimalikult ajakohaselt ja oleksid vastavuses
piiridega looduses. Samuti
on tähtis, et katastrikaardil
kajastuks tegelik looduslik seisund ehk et oleks õige
teave selle kohta, kui suure
osa maatükist katab õuemaa,
metsamaa, haritav maa, looduslik rohumaa või muu maa.
Praegu loovad lihtsustatud
maatoiminguteks eeldused
nii mõõdistustehnika ja aluskaardi täpsus kui ka infotehnoloogilised võimalused. Nii
võtabki Maa-amet maakatastris 1. jaanuaril 2019 kasutusele oluliselt täpsemad alusandmed. Sama piiripunkti
kohta erinevate maatükkide
vormistamisest ja mõõdistamisest kogutud andmed, mis
võisid erineda lubatud vea piires, viiakse omavahel kokku.
Samuti viiakse loodusobjektil kulgevad piirid vastavusse
aluskaardiga. Piiriandmete
kokku viimisega võivad muutuda piiripunkti koordinaadid ja sellest tulenevalt võib
vähesel määral muutuda ka
maatüki pindala maakatastris
ja kinnistusraamatus. Oluline
on rõhutada, et seejuures piir
looduses ei muutu ja muudatused tehakse registri korrastamise eesmärgil. Andmed
muutuvad täpsemaks ja seega
on piiri asukoht looduses ka
üheselt määratletav.
Eestis on maa- ja omandiandmete pidamiseks kahe
registri põhine süsteem –
õiguslikku tähendust omav
omandiandmete register ehk
kinnistusraamat ja tehniline,
maatüki andmeid pidav register ehk maakataster. Kinnistusraamat saab andmed maatüki sihtotstarbe, asukoha ja
pindala kohta maakatastri
pidajalt ehk Maa-ametilt.
Seega maakatastri andmete
korrastamise tulemusel muutuvad täpsemaks ka maatüki
andmed kinnistusraamatus.
Head
maaomanikud,
palun tutvuge oma maaüksuse pindala ja kõlvikute
andmetega Maa-ameti geoportaalis: https://geoportaal.
maaamet.ee/est/Andmed-jakaardid/Maakatastri-andmed/Katastriuksuse-kolvikute-paring-p631.html.
Andmetes võib esineda
ebatäpsusi. Lisainfo ja võimalikest andmete ebatäpsustest anna palun teada Maaametile aadressil kataster@
maaamet.ee või helista infotelefonil 6750 810.
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Ohtlike jäätmete ja koduelektroonikatoodete kogumisring
Tori Vallavalitsus ja
Ragn-Sells AS korraldavad detsembris 2018
ohtlike jäätmete kogumisringi, mille käigus saavad
Tori valla elanikud tasuta
ära anda majapidamises
tekkinud ohtlikud jäätmed
ja elektroonikatooted.
Koduelektroonik a
hulka kuuluvad kõik
elektrilised masinad ja
seadmed. Esemed peavad olema komplektsed ja
demonteerimata (näiteks

televiisori kast ja plokid
ning kineskoop ei tohi
olla eraldi). Külmikute
külmutusagregaate ei tohi
vigastada ega ise demonteerida.
Komplektseks
loetakse toodet, mis ei ole
lammutatud ning sisaldab antud seadme olulisi
osasid (kineskoope, trafosid, kompressoreid jne).
Seadmel võivad puududa
väheolulised osad nagu
käepidemed, riiulid, toitejuhe jne.

are piirkonna kogumisring 7. detsember 2018
kogumisringi peatused
kellaaeg
Are teenuskeskuse juures asuvast 09.00–09.30
parklas
Elbu külas, külaplatsil
09.45–10.00
Niidu külas, Are pargi kõrval platsil 10.10–10.25
Suigu külas Suigu seltsimaja ja
10.35–11.00
kaupluse vahele jäävas parklas
Tabri külas, Tabria bussipeatuses
11.15–11.30
Murru külas külaplatsil
11.45–12.00
Lepplaane külas, Lepplaane
12.15–12.30
bussipeatuses
Sauga kogumisring 15. detsember 2018
kogumisringi peatused
kellaaeg
Sauga alevik, Salu 6 juures
09.00–09.30
Sauga alevik, Sauga Avatud
09.45–10.15
Noortekeskus
Eametsa küla, Kiilu bussipeatus
10.35–11.00
Nurme küla, Sauga Põhikooli
11.15–11.45
bussipeatuse juures
Kilksama küla, Tiglitsa bussipeatus 12.00–12.30
Urge küla, Urge raamatukogu
12.45–13.10
Pulli küla, Koolimaja parklas
13.25–13.50
Tammiste küla, Aiandi
14.15–14.45
bussipeatuses
Tammiste küla, Uuemetsa elu15.00–15.30
rajoonis RMK metsaraja alguses

K o du m aja pid a m i s e s
tekkinud ohtlike jäätmete hulka kuuluvad
pliiakud, patareid, akud,
päevavalguslambid, elavhõbedaga termomeetrid,
vanad ravimid, kasutatud
õlid ja õlifiltrid, värvi-,
laki-, liimi-, lahustijäägid,
olmekeemia jäägid, paljundusmasinate kassetid
ohtlike ainetega määrdunud pakendid.
NB! Vastu ei võeta
olmejäätmeid ja rehve.

Sõltuvalt ära antavate
jäätmete kogustest võivad kellaajad varieeruda.
Palun arvestada täiendava
ajavaruga. Kui ei ole võimalik sellel ajal kohal olla,
siis võite jäätmed tuua üks
õhtu varem või juba sama
päeva hommikul kogumispunkti. Asjad võetakse
peale igal juhul.
Lisainfo: Janne Soosalu, Tori valla keskkonnaspetsialist, 5253929

Tori piirkonna kogumisring 17. detsember
kogumisringi peatused
kellaaeg
Piistaoja töökoda
09.00–09.30
Selja küla töökoja juures
09.45–10.10
Tori alevik, Oore tee 2
10.20–10.40
Jõesuu küla, Keskuse tee 2a
11.00–11.25
konteinerite juures
Tori alevik, Virula tn 10 ja
11.40–12.00
Tori koolitee nurgal
Oore küla infotahvli juures
12.25–12.45
Taali küla, Saare tee 4 ääres
13.05–13.30
Sindi kogumisring 7. detsember 2018
kogumisringi peatused
kellaaeg
Vahtra bussipeatus
09.00–09.20
Kesktänava ja Pika tänava
09.25–09.45
ristmik (Tiigi park)
Viira bussipeatus*
09.55–10.15
Supluse bussipeatus*
10.20–10.40
Gümnaasiumi bussipeatus*
10.45–11.05
Tööstuse 2 ja Kooli 2b
11.15–11.35
konteinerite juures
Pärnu mnt 27a ja Pärnu mnt 37 11.40–12.00
konteinerite juures
Sindi Noortekeskuse ees
12.05–12.25
Sindi Skatepark
12.30–12.50
Paide mnt ja Kuldnoka tn ristmik * 13.00–13.20
Sindi Kommunaal Pärnu mnt 24
13.30–13.50
* Pärnupoolne suund

Veel jõuab! detsembris on aasta viimased metsatoetuste voorud
kerTu kekk

sa eraMetsaKesKus

Sel aastal saavad metsaomanikud
Erametsakeskusest toetust küsida
veel metsa uuendamis- ja
inventeerimistööde eest.
Mõlemad taotlusvoorud
toimuvad detsembris.
Metsa
uuendamise
toetuse taotluse esitamise
tähtpäev on 3. detsembril.
Toetatakse metsataimede
soetamist ja istutamist,

metsamaapinna ettevalmistamist ning metsauuenduse
hooldamist.
Tööd peavad olema tehtud
sel aastal ja enne taotluse
esitamist. Maapinna ettevalmistamise puhul saab
toetust küsida ka eelmisel
aastal tehtud tööde eest.
Metsa inventeerimise
toetuse taotluse esitamise
tähtpäev on 17. detsembril.
Toetatakse metsamajandamiskava kokkupanemiseks
vajalike inventeerimisandmete koostamist. Inven-

elektrilevi kogub kiire
interneti sooviavaldusi
aasta lõpuni
Elektrilevi plaanib üle Eesti alates 2019.
aastast rajama hakata kiire interneti võrku
ja järgmise viie aasta jooksul tuua see ligi
200 000 kodusse, kus täna puudub kvaliteetne internet. Selleks, et oma plaane
täpsemini koostada ja et kiire internet
tuua nende inimesteni, kes seda kõige rohkem vajavad, kogub Elektrilevi selle aasta
lõpuni sooviavaldusi, mis aitaksid neil
võrgu rajamise plaane teha. Sooviavaldusi
esitada ja lisainfot saab internetis www.
elektrilevi.ee/kiireinternet või www.torivald.ee. Kirjalikult on võimalik sooviavaldusi esitada Tori Vallavalitsuses Sindis või
teenuskeskustes Toris, Ares ja Saugas.

teerimisandmed peavad
olema koostatud ja kantud
metsaregistrisse enne toetuse küsimist taotluse esitamise aastal või sellele eelneval kahel kalendriaastal.
Metsa
inventeerimise
toetust saab küsida vaid
metsaühistu
kaudu.
Ühistu kaudu tasub esitada ka metsa uuendamise
toetuse taotlus, sest sel
juhul on toetuse määr kaks
korda kõrgem.
Tasub meeles pidada, et
metsaühistu kaudu toetust

küsides peaks ühistule sellest esimesel võimalusel
teada andma! Kuna samad
taotlemise tähtpäevad kehtivad ka metsaühistutele, ei
pruugi vahetult enne taotlemise tähtpäeva ühistusse
pöördudes vajalikud andmed enam ühistaotlusesse
jõuda.
Toetuste
taotlemise
tingimused ja kohalike
metsaühistute kontaktid
leiab
erametsaportaalist
www.eramets.ee, telefonil
5596 7682.

haridusasutuse territooriumil on keelatud
võõrastel viibida!
aina alunurM

jänesselja lasteaia direKtor

Peale remonti ja hiljemalt 1. jaanuarist suletakse Jänesselja lasteaia
territoorium tööpäevadel alates
kella 18.30 kuni hommikul kella
7.00 ning kogu nädalavahetuseks.
Lasteaia õueala on kasutamiseks
vaid lasteaias käivatele lastele ning
nende vanematele. Lasteaia meeskonnal on palve, et ümbruskonna
elanikud ei käiks läbi lasteaia
hoovi – suhtugem oma naabrisse
lugupidavalt ja austagem tema
omandiõigust – me ei käi ju jala-

vaeva vähendamiseks naabri aiast
läbi. Hoone ja õueala turvamiseks
on paigaldatud videovalve, mille
abil võimaliku vandaalitsemise
järgselt saame tuvastada isikud
ning juhtunu kohta politseisse
avalduse teha. Siinkohal paneme
lapsevanemale südamele, et palun
tundke huvi oma laste tegemise
vastu õhtusel ja öisel ajal, sest
tihtipeale hommikuti peame kurvastusega nentima, et taas on lasteaia õuemänguvahendeid lõhutud,
territooriumil vandaalitsetud või
muul moel korda rikutud (klaasikillud ja suitsukonid teel jms).
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noorsootööst Tori vallas
liiS unT,
MarGiT TaMMiku

noorsootöö üliõpilased

erika nõMM

tori valla noorsootöö
nõuniK

Tori valla elanik alles harjub, et
eelmised väikesed omavalitsused on ühinenud uueks suureks
vallaks. Lisaks muutunud valla
piiridele, on uuendatud ka erinevaid määruseid ja kordasid igas
valdkonnas, nii ka noorsootöös,
millest anname lühiülevaate selles artiklis.
Noorsootöö
korraldamise
seaduse järgi on Haridus- ja
Teadusministeeriumi ülesanneteks töötada välja noorsootöö
riiklikud programmid, toetada
noorteühingute tegevust ja eraldada neile aastatoetusi, toetada
riiklikku või haldusjärelevalvet
noorsootöö valdkonnas õigusaktides sätestatud pädevuse piires
ning kontrollida riigieelarvest
eraldatud vahendite sihipärast
kasutamist. Valla- ja linnavolikogu ülesanneteks on määrata
noorsootöö prioriteedid oma
haldusterritooriumil ning sätestada nende saavutamiseks vajalikud ülesanded valla või linna
arengukavas, kinnitada noorteühingute, noorteprogrammide ja
noorteprojektide valla- või linnaeelarvest toetamise põhimõtted,
toetuse taotlemise ja maksmise
tingimused ning korra, nähes
vajaduse korral ette omaosaluse
tingimused toetuse saamiseks,
toetuse taotluste vormid ning
toetuse kasutamise aruandluse korra. Toetada eelarveliste
vahendite olemasolul valla või
linna haldusterritooriumil tegutsevate noorteühingute noorteprogramme ja noorteprojekte,
konsulteerida selle olemasolul
noortevolikoguga noorsootöö
kavandamisel, teostamisel ja
hindamisel ning täita teisi noorsootöö korraldamise ülesandeid
oma haldusterritooriumil (Noorsootöö seadus, Riigi Teataja
2018).
Tori valla elanikest 2536 on
noored vanuses 7-26 eluaastat,
kes saavad vabal ajal osaleda valla
avatud noortekeskuste tegevustes
– Sindi ANKis, Sauga ANKis ja
Are ANKis või viimasele alluvas
Suigu Noortetoas.
Noortekeskused on loodud
just noorte enda initsiatiivil,
nende eelistustest lähtuvalt ning
tegutsevad eelkõige noorte huve
ja vajadusi silmas pidades. Keskuste põhitegevus on kontakttöö
noortega, neile suunatud tegevuste teostamine või tagamine ja
arendava keskkonna loomine.
Sindi Avatud Noortekeskuses on noorte käsutuses mängukonsool Playstation, televiisor, muusikakeskus, 3D printer,
kitarrid, trummid, lauatennis,
lauajalgpall, õhuhoki, piljard,
lauamängud, kunsti- ja käsitöötarbed.
Osaleda saab iluvõimlemises, trummi-, automudelismi-,
kunsti-, lauamängude-, arvutigraafika-, kitarri-, keraamika-,
matka-, raadio-, foto- ja kokandusringis.
Noortekeskuses tegutseb ka
4H klubi Sindila, ühiselt osaletakse kõikidel “Teeme ära!“ tal-

gutel ning igal aastal korraldab
Noortekeskus vabatahtlikuna
üritust Sindi Skate.
Sauga Avatud Noortekeskuses saavad noored osaleda
kokandusringis, kitarri- ja trummitundides, showtantsus, DJ
ringis, rahvatantsus, discotantsus, meisterdamises ja fotoringis. Koha peal vaba aega veetes,
saavad noored kasutada keskuses arvuteid, lugeda raamatuid,
mängida lauamänge ning olemas
on ka piljardilaud.
Are Avatud Noortekeskuses
on saab osaleda judos, võrkpallis, jalgpallis, keraamikaringis,
showtantsus, robootikas, loovmuusika- ja kokandusringis.
Hetkel on Are Avatud noortekeskusel käimas mitmed erinevad
projektid (Eesti ANK, Leader
jne.)
1. “Igaühes on peidus kunstnik” - erinevad kunsti töötoad
noortele läbi kahe aasta, keraamikaahju soetamine, vahendite
soetamine.
2. “Are noored tänavamuusikud” - teraapiliste pillide soetamine, pillitöötoad, loovmuusika
ringi tegevused.
3.
“Virtuaalreaalsus
Are
noortekasse” - Virtuaalreaalsus
vahendite soetamine, erinevad
tegevused seoses virtuaalsusega.
Are Avatud Noortekeskuse allasutusena töötab ka Suigu Noortetuba.
Noortekeskuste tegevused on
toetatud valla eelarvest, riigi
poolt antavatest vahenditest
huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavuse parandamiseks ning
mitmetest erinevate projektide
rahastustest.
Huvihariduse ja huvitegevuse
toetamine Tori vallas
Vallavolikogu on kehtestanud
kaks määrust, mis reguleerib
huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamist ja huvikoolide
toetamist.
18.05.2018 määrus nr 23
“Huvihariduse ja -tegevuse
toetusfondi kasutamise kord”
Huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise korra eesmärgiks on toetada Tori valla
noorte osalemist huvitegevuses.
Ühe noore kohta on võimalik toetust taotleda kuni 300
eurot aastas. Toetust saab taotleda huvitegevuses osalemiseks
vajalike vahendite soetamiseks,
osalemiseks huvitegevusalastes
projektides, laagrites, võistlustel,
konkurssidel, festivalidel, õpilasvahetuse programmides ning
transpordiks, et osaleda üleriigilistel või rahvusvahelistel, võistlustel, konkurssidel, festivalidel,
laagrites ja sarnastel huvitegevusega seotud üritustel. Sellest
fondist ei saa taotleda igakuiste
treeningute tasude hüvitamist.
Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase
taotluse (kättesaadav Tori valla
koduleheküljel) 15. veebruariks,
15. maiks või 15. oktoobriks.
Taotlusele lisatakse tõendid osa-

Euroopa Liit
Euroopa struktuurija investeerimisfondid

Eesti
tuleviku heaks

lemise kohta ning kuludokumendid.
16.08.2018 määrus nr 33
“Huvikoolide toetamise kord”
Huvikoolide toetamise kord
reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel Tori vallas elavate
kuni 19-aastaste laste ja noorte
huvihariduse toetamist valla
eelarvest erahuvikoolis ja teise
kohaliku omavalitsuse munitsipaalhuvikoolis. Määrus ei reguleeri huvikooli poolt kehtestatud
lapsevanema õppetasu maksmise
toetamist.
Toetuse maksmise aluseks
on huvikooli pidaja kirjalikult
teatatud õppekoha tegevuskulu
arvestuslik maksumus ja Eesti
Hariduse Infosüsteemi (EHIS)
kantud õpilaste nimekiri. Makstava toetuse maksimaalne suurus
on: munitsipaalhuvikooli pidaja
kirjalikult teatatud õppekoha
tegevuskulu arvestuslik maksumus; erahuvikooli puhul õppekoha tegevuskulu arvestuslik
maksumus kuid üldjuhul mitte
rohkem kui 20 eurot kuus lapse
kohta. Juhul kui huvikool kasutab huvihariduse pakkumiseks
Tori vallale kuuluvaid ruume ja/
või inventari, siis on Tori Vallavalitsusel õigus vähendada toetuse summat. Erahuvikooliga
sõlmitakse toetuse määramise
kokkulepe.
Innovatsioon noorsootöös
2019. aastal käivituvad Tori
vallas kaks innovaatilist tegevust.
Koostöös Sindi Muusikakooliga alustab SoundWorldi
mudel, milles osaledes saavad
noored hakata digitaalselt muusikat ise tegema. Liikmeks võib
hakata iga 7-26-aastane soovija, sest tegevuse eesmärk ongi
noortes muusika vastu huvi
tekitamine, kasutades tänapäeva
vahendeid.
Sauga Avatud Noortekeskusesse rajatakse IT-labor, mis
toimib tegevusruumina kui ka
interaktiivse koostöövõrgustikuna, kus toimuvad loengud,
koolitused, erinevad koostöö
sündmused. IT-labori loomise
eesmärgiks on kaasata noori,
arendada ja kaasajastada nende
mõttemaailma, tekitada huvi
edasiõppimiseks ja tõsta kvalifikatsiooni. IT-labori ruumi kaasajastamine läbi kaasaegse ITtehnika hankimise võimaldab
algajatel IT-huv ilistel rakendada
loovust, järjekindlust ja anda
baasteadmised.
Mõlemad innovaatilised tegevused on välja töötatud Tori
noorsootöö koostöögrupi poolt,
kuhu kuuluvad valla ametnikud
ja spetsialistid: Erika Nõmm,
Ester Märss, Merike TeppanKolk, Pille Kuusik, Silver Silluta.
Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud
ning Eesti Noorsootöö Keskuse
poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Sindis toimus Pärnumaa õpilasesinduste
õppepäev „Osalus kui kogukonna alustala ii”
urMaS Saard

sindi GüMnaasiuMi infojuHt

07.11.2018 toimus Sindi gümnaasiumis Pärnumaa Huvijuhtide Nõukoja
korraldusel Pärnumaa õpilasesinduste õppepäev „Osalus kui kogukonna alustala II”, kus lektoritena
esinesid Harald Lepisk ja Erik Orgu.
Teist korda toimuvat õpilasesinduste koolituse eesmärki selgitas
Laine Ülemaante, Kilingi-Nõmme
gümnaasiumi huvijuht: „Tõime erinevate koolide õpilasesindused üle
maakonna kokku selleks, et õpilased
näeksid ka ise teiste koolide tegijaid.
Nende tänane kodune ülesanne
on eelkõige idee, mida võiks asuda
tegema. Lisaks saavad üksikute koolide esindused vahetada omavahel
kogemusi. Kui näiteks keegi mõnda
üritust planeerib või juba korraldab,
siis võib kohe saadud näpunäiteid ära
kasutada.”
Ülemaante hinnangul on need tõeliselt tublid õpilased, kes oma kogukonnas ja koolis toimetavad. „Kui
täna ollakse kuuendas, seitsmendas,
üheksandas või kaheteistkümnendas
klassis aktiivne, siis nende samade
oskustega saadakse ka edaspidises
elus edukalt edasi minna.”
Are kooli huvijuht Karmen
Leppoja kinnitas, et õpilasesinduste
koolitust läbi viinud Harald Lepisk
on väga tunnustatud koolitaja. „Juba
paari esimese lausega haaras Lepisk
meid kõiki kaasa. Noored saavad
temalt palju enda jaoks vajalikke
teadmisi. Kuidas kogukonnas edasi
toimetada ja oma mõtteid ellu viia.”
Koolimaja aulas kuulas karismaatiliselt mõjuvat esinejat 73 registreerunud õpilast, kes esindasid 17 maakonna üldhariduskooli.

Lisaks koolimaja aulasse koondunud noortele kogunesid kolmanda
korruse suurde auditooriumisse
23 huvijuhti ja muusikaõpetajat,
kes kuulasid toitumisnõustaja Erik
Orgu loengut. „Enne jõule on hästi
kasulik teada kuidas väga tervislikult
toituda,” lausus Leppoja. Ülemaante
pidas väga õigeks otsust, et ka koolidesse kutsutakse aegajalt toitumisnõustajat kõnelema. Suurepärast võimalust ära kasutades saab selgemaks,
millest selline spetsialist üldse räägib.
Lisaks eelnimetatud korraldajatele
olid õppepäeva läbiviimisel innukalt
abis Vändra gümnaasiumi huvijuht
Eike Meresmaa ja Sindi gümnaasiumi huvijuht Lisette Kandima.
Sindi gümnaasiumist olid õppepäeva
ettevalmistustega seotud kaheksa
õpilast: Armin Kull (6.a), Mirtel
Metsmaa (6.a), Marleene Ruul (7.a),
Vanessa Viikoja (7.a), Sirelin Kukk
(9.a), Milena Kostjukova (10.a), Pillerin Pihelgas (10.a) ja õpilasesinduse
president Chätlyn Parts (12.a), kes
koos kooli direktori Ain Keerupiga
kätlesid kõiki saabunud külalisi
koolimaja fuajee välisukse juures.
Keerupi sõnul kohtab Sindi
gümnaasiumis ühe korraga niipalju
ülemusi üliharva. „Õpilasesindus
omab koolis väga suurt võimu ja
sageli on nendest ka keegi hoolekogu
liige. Direktor allub ju hoolekogule,”
rääkis Keerup, kes soovis õpilastel
nautida kõiki oma häid tegemisi.
Ülemaante rääkis, et kahtlematult
soovitakse ka järgnevatel aastatel
sarnase õppepäevaga jätkata, aga
projektirahastuse puhul püsib alati
teatav küsitavus üleval. Tänavust
koolitust rahastasid Eesti Noorte
Ühenduste Liit ja Pärnumaa Omavalitsuste Liit.

Stiilinädal Tori Põhikoolis
TeSSa MelTSaS
HuvijuHt

Novembri teisel nädalal toimus Tori
Põhikoolis stiilinädal. Stiilideks
olid esmaspäeval „Ingel ja saatan“,
teisipäeval „Loomad“, kolmapäeval
„Õpetajad“, neljapäeval „Kuulsused“ ja reedel „Vastassugu“. Nädalat
korraldas ja viis läbi TÕE ehk Tori
Põhikooli Õpilasesindus.
Nädal kuulutati välja juba enne
sügisvaheaega. Õpilasesinduse liikmed olid omavahel ära jaganud
ülesanded. Iga päev käisid nad klassidest stiilselt riietunud õpilasi üle
lugemas. Iga päeva lõpuks selgitati
välja kõige ägedam/osavõtlikum
klass, kõige silmapaistvam õpilane
ja kõige silmapaistvam õpetaja.

Vahetundide ajal oli avatud ka
fotonurk, mis oli vastavalt stiilile
ka kaunistatud. Fotomeenutusi võtsid üles Marie Tominga ja Jacklyn
Jaanimäe. Tehti pilti nii sõpradega,
õpetajatega kui ka kogu klassiga.
Kõige suurema osavõtuga olid
algklassid. Küll aga paistsid silma
ka vanema astme klassid, näiteks sai
kõige omanäolisema idee auhinna 8.
klass. Õpetajatele jäid silma vennad
Oskar ja Jakob Martsoo, kes olid iga
päev väga ägedalt ennast riietanud.
Järgneval esmaspäeval aga sai terve
koolipere kolmandal vahetunnil
aulas kokku ja õpilasesindus jagas
diplomeid ja šokolaadimedaleid.
Stiilinädal on alati kogu koolipere
jaoks väga oodatud sündmus, nii ka
sel aastal.

3. B klassi vahva kamp reedesel stiilipäeval. Foto: Marie Tominga
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elas kord muinasjutt
Malle PaJO

are raaMatuKoGu juHataja

18. oktoobril tähistati Are
Huvikeskuses Are Kooli ettelugemise päeva ning toimus traditsiooniline ettelugemise võistlus. Käesoleva aasta teemaks oli
“Elas kord muinasjutt”.
2018. aasta on kultuuripärandiaasta ja sellepärast olid
lastel ettelugemiseks valitud
eesti muinasjutud. Selleks, et
hääled ettelugemise ajal hästi
kõlaksid, laulsid lapsed õpetaja
Anne Niibo eestvedamisel regilaulu. Seejärel esitasid 14 vaprat
ettelugejat valitud muinasjutte.
Vahepeal olid kondid istumi-

sest kangeks jäänud ja virgutusharjutuseks mängiti õpetaja
Ülle Tiimuse juhendamisel
laulumängu “Me lähme rukist
lõikama”.
2018. aasta tublid ettelugejad
olid Lili-Marleen Ojamets, Rasmus Pulk, Kerlin Hütt, Henri
Steinberg, Miko Käämer, Kerli
Lepparu, Kusti Kuusik, Angelika Laretei, Isabela Kakko,
Kairon Hütt, Reijo Türnpuu,
Joosep Mathias Lippmaa,
Gediryn Rae, Annika Nairis.
Žürii otsusel nimetati Are
Kooli 2018. aasta parimateks lugejateks Lili-Marleen
Ojamets, Rasmus Pulk, Kerlin
Hütt, Kusti Kuusik, Isabela
Kakko ja Gediryn Rae.

kirjanik ja räppar Sass henno leidis Sauga noortega
ühise keele
Piia Salundi

sauGa raaMatuKoGu
juHataja

Ühel hallivõitu novembrikuu päeval kogunesid Sauga kooli õpilased
noortekeskuse saali, et
kohtuda kirjaniku ja räppari Sass Hennoga. Külaline võitis kuulajad enda
poolele juba siis, kui ta
hoogsa sammuga sisenedes „Tšau!“ hõikas. Väga
avameelselt rääkis Henno
oma koolipõlvest ja varasest noorusajast, tegemistest koos räpibändiga
5MIINUST ning mitmesugustest mõnuainetest.
Kuulajad said teada, et
koolis meeldis Hennole
kiiksuga kirjandeid kirjutada, mis kohati olid
nii tõetruud, et kord pidi
noormees
sellepärast
isegi direktori juures aru
andmas käima. Ise arvas
Henno, et ilmselt on tema

sõnaosavuse taga suuresti asjaolu, et õppimise
asemel eelistas ta pigem
raamatuid lugeda. Oma
hitt-teose „Mina olin siin“
kirjutas ta neile, kes tavaliselt kunagi raamatuid ei
loe. Ta julgustas ka kuulajaid enesesse uskuma.
Viimasel ajal on Sass
Henno meedias sõna võtnud seoses joogi mürgitamistega pidudel – narkootikumidest ja nende
mõjust organismile tuli
juttu ka meie kohtumisel. Seejuures ei pöördunud Henno noorte poole
manitseval toonil, vaid
rääkis teemast ilustamata
ja kuulajaile omases keeles.
Noored olid väga huvitatud Henno tegemistest
koos skandaalse räpibändiga 5MIINUST ja küsimused külalisele ei tahtnudki lõppeda. Fännidele
sai välja käidud lubadus,

Foto: Sauga Raamatukogu

et peagi on oodata uut
raju muusikavideot ja
loomulikult said soovijad
kuulsusega koos pilti teha.
Suur aitäh kõikidele

osalejatele, Sass Hennole,
Sauga põhikooli õpetaja Marika Hoolmale ja
Sauga noortekeskusele!

Oktoober oli Sindi linnaraamatukogus tõeliselt tegus
Foto: Margus Pajo

ene MicheliS

esimene piljardivõistlus Suigu Seltsimajas
Viiu TaMla

suiGu Kultuuriseltside niMel

Selle aasta kevadel sai kirjutatud
Suigu piirkonna külade kultuuriseltsi poolt Kohaliku Omaalgatuse Programmi kevadvooru
projekt „Piljardilaud Suigu Seltsimajja.“ Meie suureks rõõmuks
sai projekt rahastuse ning piljardilaud on juba olemas ja aktiivselt kasutusse võetud. Omaosa-

luse tasumisega aitas meie seltsi
Tori vallavalitsus.
9. novembril toimus ka esimene piljardivõistlus, kus Suigu
Noortetoa noored omavahel
piljardimängus jõudu katsusid.
Võistlus oli pingeline ja lapsed
andsid endast parima, et võimalikult kõrget kohta saavutada. Tublid võistlejad olid: Oliver, Loviise, Andro, Angelika,
Remy-Lauri, Miko, Jan-Erik,
Endri ja Kristofer.

sindi linnaraaMatuKoGu
direKtor

Üle-eestilised raamatukogupäevad ning Täiskasvanud õppija nädal tõid ka
selle aasta oktoobrikuus
Sindi linnaraamatukokku
palju erinevas vanuses
külastajaid. Sindi kooli
ja lasteaia lapsed said
osa ettelugemistundidest
„Kus hundist räägitakse“.
Lisaks juttude kuulamisele võsavillemist, oli
võimalik temaga ka koos
pilti teha. Täname kõiki,
kes need 77 last raamatukokku juhatasid ning
meiega koostööd tegid.
Menukaks osutus juba
neljandat korda toimuv
tasuta raamatu laat.
Tõdesime, et uue omaniku leidis vähemalt pool
tonni raamatuid! Samal
päeval töötas raamatukogu laenutusletis Sindi

muuseumi juhataja Heidi
Vellend, kes tegi seda
rõõmuga seoses projektiga
Tuntud inimene raamatukogus.
Mainimata ei saa jätta
ka kohtumist kirjanik
Mari Sajoga, Erika Jeretiga koosveedetud Šotimaa teemalist õhtut ning
Rita Raudsepa loengut
õpetajatele ja lastevanematele „Uuem lastekirjandus“. Kokandushuvilised
õppisid Alla Metsmaa
juhendamisel tegema erilisi küpsetisi ning teadmamees Kalju Paldise
loengul osalejad said
muuhulgas kaasa õpetussõnu oma kehalise välja
ümber kaitse loomiseks.
Paljudele meie tegemistele oli kaasatud ka Tartu
Ülikooli tudeng Reelika
Kullerkan, kes valis oma
praktikakohaks just Sindi
raamatukogu.
Vabariigi tasemel osa-

lesime üleriiklike raamatukogupäevade
raames
virtuaalnäitusel „Raamatukoguhoidja
portree“.
Näituse eesmärgiks on
näidata raamatukogu ja
raamatukoguhoidja töö
eripalgelisust meie endi
silme läbi. Valminud virtuaalnäitust saab vaadata
lingilt https://erynaitus.
wixsite.com/portree.
R a a mat u kog u hoidja
Marie Pärkma pääses

infootsingu
võistlusel
finaali ning naases sealt
väga tubli 7. kohaga!
Loodame südamest, et
igaüks, kes soovis osaleda
meie poolt organiseeritud
ettevõtmistel, sai aru sellest, et raamatukogu on
järjest enam just see koht,
kuhu ei pea tulema pelgalt
selleks, et mõni raamat
laenutada.
Kohtumiseni raamatukogus!

Sindi Gümnaasiumi Ib klass koos oma õpetaja Heli
Telmaniga raamatukogus.

Teraapiakoerad Suigu lasteaias
Viiu TaMla

suiGu raaMatuKoGu
juHataja

Sindi naisliidu halloweeni pidu
JuTa VelleSTe

sindi naisliidu esinaine

Sindi Naisliit korraldas Sindi
Sotsiaaltöökeskuses 31. oktoobril eakatele Halloweeni peo.
Murueided otsustasid esineda
naljanumbriga. Selleks tuli
külla pensionärist kass Artur,
kes otsustas kutsuda vaesed
Eesti pensionärid kuningakotta külla. Tekkis küsimus,
et mida selga panna. Moes on
taaskasutus ja loodustooted.
Nii ka tehti, et kostüümid valmistati kasutatud riietest. Suur

üllatus oli kilekottidest kleidid. See tekitas rahvale lõbu ja
palju nalja. Kuna kostüümid
olid väga uhked, tuli tunnustada kõiki, kes olid kostüümides. Halloweeni pidu oli lõbus,
naljakava rikkalik. Uskumatu,
kui tegusaid inimesi on Sindi
eakate hulgas. Tantsumuusikat
mängis Jüri Saamel, kes on alati
olnud meie pidude hing. Peale
esinemisi seati sammud tantsupõrandale ja pidu jätkus tantsu
lüües.
Tänud kõigile, kes tulid peole
kostüümides ja esinesid eakatele
meeldejääva kavaga!

20.-30. oktoobrini toimusid raamatukogupäevad.
Suigu lasteaia jaoks oli raamatukogupäevade üheks
toredamaks
ürituseks
teraapiakoerte külaskäik.
Külas käisid Chuck, Rita,
Lex ja Romek. Tegemist oli tõeliselt eriliste
külalistega, keda lapsed
väga ootasid. Igal nädalal ühel päeval on Chuck
või Lex koos oma tiimijuhiga Pärnu Keskraamatukogus, et lapsed,
kes lugemisega kimpus
on, saaksid rahulikus

Foto: Viiu Tamla

õhkkonnas koerale ette
lugeda. Meil lapsed ette
ei lugenud, vaid seda tegi
õpetaja Ülle, kes luges
Eno Raua raamatust
„Karu maja“ jutukest

„Siili keedupott“. Lapsed
koos koertega kuulasid
hoolsalt. Hiljem said kõik
lapsed enda uute sõprade
kasukaid silitada ja koertele see väga meeldis.

Wikipedia andmetel on
teraapiakoer eritreeningu
läbinud ning suudab luua
ning pakkuda kontakti
seda vajavatele inimestele,
leevendades
sellega
pingeid ja luues sideme
ümbritseva maailmaga.
Teraapiakoer on koer,
keda on treenitud pakkuma armastust ja lohutust haiglas viibivatele
inimestele, vanadekodude
elanikele,
koolides
õpiraskustega lastele ja
neid kasutatakse ka stressi
leevendamiseks ekstreemsetes olukordades nagu
näiteks loodus- või mõne
muu katastroofi läbi
elanud inimestele.
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Danspin ASi põhitegevusalaks on villase vaibalõnga värvimine. Praegu 75 töötajaga ettevõte pälvis 2016.
aasta Eesti Gasellettevõtte tiitli. Tiitli, mida omistatakse ettevõtetele, kes on viimase 3 aasta jooksul oma
käivet ja kasumit kasvatanud üle 50% ja loonud rohkelt uusi töökohti. Viimase 5 aastaga on investeeritud 2,7
miljonit eurot tootmishoonetesse ja -seadmetesse. Laienemine ja investeeringud jätkuvad ka lähiaastatel.
Seoses töömahtude kasvuga otsime oma meeskonda

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

TeaTed
Are Huvikeskuses alustas keraamika
töötuba täiskasvanutele, toimub
teisipäeviti kell 18.00 -20.00.
Osavõtutasu 5€, juhendaja Külliki Pahk.

Kõik mehed ja naised on oodatud
esmaspäeviti Sauga saali võrkpalli
mängima.

Tori Sotsiaalmajas toimetab juuksur 10.
detsembril kell 10.00-16.00.

Jooksvad muudatused bussiliinidel
lisatakse valla kodulehele rubriiki
„Bussitransport“.

Sindi Sotsiaaltöökeskusel on nüüd oma
Facebooki leht: www.facebook.com/
sotskeskus.
12.12.2018 kell 16.00-17.30 tullakse
Sindi Sotsiaaltöökeskusesse soodsa
hinnaga tutvustama ja müüma
raviomadustega tooteid naturaalsest
lambavillast.
Alates jaanuarist (2019) alustab Hirvelas
Pereabikeskuse lastehoid, kus on ruumi
15-le lapsele. Kui leidub soovijaid,
kes tahaksid lapsi harjutada enne
lasteaeda minekut sügisel, siis palume
võtta ühendust telefonil 58550783
või e-postil keskus@pereabikeskus.ee.
Huvilistel palutakse ühendust võtta
esimesel võimalusel.
14. jaanuaril (2019) kell 11.00-14.00
toimub tasuta infopäev Pärnus
Akadeemia 2, 5. korruse saalis, kus
räägitakse kaasaegsetest lahendustest
taimekasvatuses. Info ja registreerimine
info@tamiautomatics.com, 56560103,
www.tamiautomatics.com.

Lelle- Pärnu rongi hakkab 9.
detsembrist asendama bussiliin nr
333 „Pärnu-Tori-Tootsi-Vändra-LelleRapla“. Bussiühendus on tagatud
aastaringselt mõlemas suunas kolm
korda päevas ning kehtima hakkavad
Pärnumaa ühtse piletisüsteemi hinnad.
Väljumisajad lelle suunal: Sindist
– 5:52, 13:07, 16:32. Taalist – 6:00,
13:15, 16:40. Torist – 6:05, 13:20,
16:45. Nuudilt – 6:08, 13:23, 16:46.
Seljalt – 6:10, 13:25, 16:50. Mannarest
– 6:25, 13:40, 17:05. Lellest – 7:16,
14:29, 17:54.
Väljumisajad lellest Pärnu suunas:
Lellest – 9:02,16:02,18:52, Mannarest
– 10:05, 17:05, 19:55, Seljalt – 10:08,
17:08, 19:58. Nuudilt – 10:10, 17:10,
20:00. Torist – 10:13, 17:13, 20:03.
Taalist – 10:18, 17:18, 20:08. Sindist –
10:26, 17:26, 20:16.
Lisainfo: www.torivald.ee või PÜTKi
telefonil 5100861.
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SÜndMuSTe kalender

VaSTSÜndinud
VallakOdanikud
eian Gren ailjama

9.09.2018

Samuel lüüsalu

3.10.2018

kristjan köidam

4.10.2018

Marcus lemmik

19.10.2018

kaur koplus

20.10.2018

rasmus Pärn

22.10.2018

lisete-ly lapin

5.10.2018

elli Tilk

5.10.2018

Grete uudikas

10.10.2018

emilia kunder

19.10.2018

brenet kapsi

25.05.2018
Õnnitleme!

Meie hulGaST On lahkunud
Arno Kask

12.06.1937 - 4.10.2018

Kaljo Mägi

28.10.1942 - 21.10.2018

Avo Ruusmaa

11.05.1950 - 2.10.2018

Aleksandr Štõm

22.06.1975 - 7.10.2018

Leili Liidemaa

22.01.1928 - 5.10.2018

Agnita Keerd

23.09.1928 - 28.10.2018

Elvi Kukk

29.02.1932 - 28.10.2018

Antonina Sverkalina

18.10.1948 - 8.10.2018

Irina Kuznetsova

19.11.1959 - 10.10.2018

Indrek-Raimond Viik

12.09.2003 - 9.10.2018

VEOAUTOJUHI JA BUSSIJUHI
AMETIKOOLITUSED PÄRNUS
Lp. kutseline autojuht!
Kui teil hakkab
kutsetunnistuse
kehtivusaeg lõppema,
siis olete oodatud
osalema tõeliselt praktilisel
ja uuel tasemel autojuhi
35-tunnisel täiendkoolitusel
Pärnus.
Meie koolitused on kõik
autojuhi töö- ja puhkeaja
ning sõidumeerikute
süvaõppega.
Ametikoolituste ajakava:
• 06.-09.12.2018

Samal ajal alustab ka
70-tunnine ametikoolitus
alustajatele. Koolitajad: Lenno
Põder, Vitali Nester jt.
Asume Pärnus Swedbank
ärimaja teisel korrusel
(kontserdimaja kõrval).
Helista meile julgelt telefonil
5886 7665 või külasta meie
kodulehte www.autosert.ee.

Statistika
1.10.2018 – 31.10.2018
sündis 13 last, suri 10 inimest, saabus 73 inimest,
lahkus 49 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 25

inimest.
01.11.2018 seisuga on
elanikke vallas 11 831
(mehi 5881, naisi 5950).

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

Kolmapäeval, 28. novembril
Õpilaskonverents “100 aastat Eesti Vabadussõja
algusest” Sindi Gümnaasiumis.
Kell 14.00 Sindi Sotsiaaltöökeskuses piiblitund.
Laupäeval, 1. detsembril
Kell 10.00 Tori Põhikoolis Tori valla
meistrivõistlused lauamängudes. Info ja
registreerimine 56910009, tori@spordiklubi@
gmail.com. Avatud ka puhvet!
Kell 10.00 Esimene advent Sindis: jõuluvanade
rongkäik Seltsimaja juurest Sotsiaaltöökeskuse
juurde. Advendi juhatab sisse ja advendiküünla
süütab Eesti Evangeelse Luteri kiriku praost Tõnu
Taremaa. Jagatakse piparkooke, kringlit ja teed.
Sindi Naisliit kutsub kõiki osalema!
Kell 17.00 Sindi Seltsimajas mälumäng. Pilet 2€,
õpilastele 1€. Oodatud kõik huvilised.
Pühapäeval, 2. detsembril
Kell 14.00 Pärnu Kontserdimajas Puuetega
inimeste päeva kontsert, kus esinevad Anne
Paluver ja Pille Pürg estraadikavaga. Osalustasu 1€,
pileteid saab soetada ka Sindi Sotsiaaltöökeskusest.
Kell 16.00 Eesti Sõjameeste mälestuskirikus Toris
1. Advendikontsert “Jõuluootus imeline…” Esinevad
Sindi Muusikakooli õpilased ja õpetajad, kaasa teeb
Selja Lauluseltsing.
Teisipäeval, 4. detsembril
Sindi Gümnaasiumis Aleksei Turovski ja Anne
Adamsi loengkontsert „Laule ja lugusid loomadest“.
Lisainfo telefonil:445 2444.
Kolmapäeval, 5. detsembril
Kell 16.00 Sindi Sotsiaaltöökeskuses
käsitööküünalde valmistamine. Osalustasu
7€, juhendab Annika Põltsam. Üritus on
eelregistreerimisega: 55695546 või sotskeskus@
torivald.ee
Neljapäeval, 6. detsembril
Kell 19.00 Tori Rahvamajas mälumäng, võistkonna
suurus kuni 4 inimest.
Reedel, 7. detsembril
Kell 12.00 Are Huvikeskuses Tori valla eakate
jõulupidu.
Laupäeval, 8. detsembril
Kell 18 Sindi Seltsimajas teatrietendus „Mahva ja
Lonni lood“ pilet 5€, vaheajal töötab kohvik.
Pühapäeval, 9. detsembril
Kell 11.00 Are Huvikeskuses Jõululaat. Kõik,
kes soovivad kaupa müüa, palume eelnevalt
registreerida telefonil 510 5498.
Kell 12.00-14.00 Tori Rahvamajas „TORI jõuluPUU
2018“. Osalemissoovidest palume teada anda
rahvamaja@torivald.ee või telefonil 53359496
hiljemalt 7. detsembriks.
Kell 14.00 Sindi Seltsimajas Lendteatri etendus
„Nukitsamees“. Pilet 5€.
Esmaspäeval, 10. detsembril
Kell 10.00 Tori Sotsiaalmajas juuksur.
Kell 16.30 Tammiste Lasteaias Suur Jõululaat.
Kell 17.00 Urge raamatukogus jõulukuine kontsert
ja Urge Naisseltsi kokkusaamine.
Teisipäeval, 11. detsembril
Kell 19.00 Sauga Raamatukogu mälumäng
noortekeskuse saalis.
Kolmapäeval, 12. detsembril
Kell 17.00 Sindi Gümnaasiumis Jõululaat.
Kell 18.00 Sindi Seltsimajas Tori valla arengukava
2018-2030 avalik arutelu. Tulge kuulama ja
arvamust avaldama!

Ostame
metsamaad
Eesti parimad hinnad.
Võib olla ka
kaasomand.

tel 5382 3482
Igale metsamaa
müüjale kingituseks
Türgi reis 2-le
(kõik hinnas)

Neljapäeval, 13. detsembril
Kell 19.00 Are Huvikeskuses Veiniklubi
kogunemine.
Kell 19.00 Eesti Sõjameeste mälestuskirikus Toris
Koit Toome ja Valter Soosalu jõulukontsert. Lisainfo
www.kontsert.ee või telefonil 5335 9496.
Laupäeval, 15. detsembril
Kell 16.00 Eesti Sõjameeste mälestuskirikus
Toris ansambli Šal-lal-laa juubeli- ja jõulukontsert
“Kümme jõulu”, külalisena esineb Anne Adams.
Kell 17.00 Sindi Seltsimajas C-Jami jõulukontsert,
pileti hind 10€.
Pühapäeval, 16. detsembril
Kell 10.00-14.00 Tori Rahvamajas Jõuluturg “oma &
hää”. Kaupade müümiseks palume registreerida tel
446 997. Kõik on oodatud ostlema ja müüma!
Kell 17.00 Eesti Sõjameeste mälestuskirikus Toris
Hedvig Hansoni ja Uku Suviste kontsert “Valguse
ootel”. Pilet 18€/15€(pensionär, 7-12 a laps);
kontserdipäeval 20€. Info telefonil 5059625.
Esmaspäeval, 17. detsembril
Kell 19.00 Eesti Sõjameeste mälestuskirikus kirikus
Toris Marko Matvere ja Jassi Zahharovi jõuluooper.
Teisipäeval, 18. detsembril
1.-4. klassi jõulupidu Sindi Gümnaasiumis.
Kolmapäeval, 19. detsembril
5.- 8. klassi jõulupidu Sindi Gümnaasiumis.
Kell 10.00 Sindi Sotsiaaltöökeskuses silmade
kontroll ja prillide müük. Vastuvõtule tulekuks
vajalik eelregistreerimine telefonil 55695546.
Hind 15€ sisaldab nägemiskontrolli ja silmarõhu
mõõtmist.
Kell 16.30 Eesti Sõjameeste mälestuskirikus Toris
jõulukontsert “Kus on jõulud?” Esinevad Tori
Lasteaia lapsed.
Neljapäeval, 20. detsembril
Kell 9.00-11.00 Tori Rahvamajas Doonoripäev.
9.-12. klassi jõuluball Sindi Gümnaasiumis.
Reedel, 21. detsembril
Kell 19.00 Eesti Sõjameeste mälestuskirikus Toris
kontsert “Sissi jõulud isaga”, pilet 15€, pensionärid
12€.
Pühapäeval, 23. detsembril
Kell 14.00 Eesti Sõjameeste mälestuskirikus Toris
jumalateenistus. Teenib Tori Püha Jüri koguduse
õpetaja Ants Kivilo.
Esmaspäeval, 24. detsembril
Kell 14.00 Eesti Sõjameeste mälestuskirikus Toris
jõululaupäeva jumalateenistus. Teenib Tori Püha
Jüri koguduse õpetaja Ants Kivilo.
Teisipäeval, 25. detsembril
Kell 19.00 Eesti Sõjameeste mälestuskirikus Toris
C-JAMi ja Mikk Kaasiku kontsert.
Laupäeval, 29. detsembril
Kell 20.00 Are Huvikeskuses suur aastalõpupidu.
Tantsuks mängivad ansambel Amadeus, DJ Enno
Lohu. Pilet 20€, alates 21.12 – 27.12 pilet 25€.
Info telefonil 5105498
Esmaspäeval 31. detsembril
Kell 14.00 Eesti Sõjameeste mälestuskirikus Toris
vana aasta lõpu jumalateenistus. Teenib Tori Püha
Jüri koguduse õpetaja Ants Kivilo.
Kell 22.00 Sindi Seltsimajas vana-aasta õhtu. Esineb
ansambel Respekt, DJ Enno Lohu. Pilet 10€.

