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Uus kooliaasta on alanud!
Jana Malõh
abivallavanem

Uus õppeaasta on hoo sisse
saanud ning koolimajad
ja lasteaiad on täitunud
õpihimuliste lastega. Tori
valla
üldhariduskoolides
alustas kooliteed 830 õpilast – Sindi Gümnaasiumis
332, Tori Põhikoolis 201,

Sauga Põhikoolis 180, Are
Koolis 117 õpilast. Koolieelsetes lasteasutustes käib
kokku 631 last – Tori Lasteaias 92, Tammiste Lasteaias 96, Jänesselja Lasteaias 127, Are Kooli Suigu
lasteaias 60 last ning Sindi
Lasteaias 213 last. Meie
valla ainukeses huvikoolis, Karl Rammi nimelises
Sindi Muusikakoolis, õpib

98 noort. Tänaste andmete
põhjal on õpetajaid meie
vallas ligi 200 ning tehnilist
personali pea 100 inimest.
Kahjuks peab tõdema, et on
haridusasutusi, kus on täitmata ametikohti, seda just
tugipersonali osas. Hetke
seisuga on meie lasteaedade
aiarühmades veel vabu lasteaiakohti, kuid sõimerühmad on täitunud maksi-

tud Noortekeskusel, kelleks
on särava silma ja sihiga
Reelika Rüütli. Reelika
koordineerib Sauga piirkonna noorsoo-, kultuurija sporditööd.
Suur rõõm on tõdeda, et
on märgatud ja tunnustatud meie haridusasutustes
töötavaid õpetajaid. Pärnumaa aasta klassijuhatajaks
valiti Sindi Gümnaasiumi

Kevin Arukask, Lili-Marleen Ojamets,
Marlee Tannebaum, Mattias Tõrva, Miia
Eliise Petermann, Märt Talimaa, Rasmus
Pulk. Klassijuhataja Aive Annuste.

Edu ja rõõmu meile koostööst!

1.a klass
Ülemine rida vasakult:
Jan-Markus Kaevand,
Marten Savila, Kaarel
Krimses, German Retškalov, Andri Mändul, Sten
Eric Hansen, Karel Koitla.
Alumine rida vasakult:
Aurora Laanemaa, Sabrina
Sakk, Kertu Mitt, Nora
Lee Laarmann, Roosi Leis,
Emilia Sillaste, Loretta
Olli. Klassijuhataja Eneli
Arusaar.

1.b klass
Vasakult: Ain Hrustov,
Ken Kampus, Ranar
Viitmann, Andri Pärnoja, Annamaria Kiirop,
Meribel Enno, Milena
Nikolajeva, Gregory
Hunt, Andri Riiel,
Rando Kägu. Klassijuhataja Heli Telman.
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Sauga Põhikooli esimesed klassid
1A klassi asusid
õppima: Lisandra
Aniste, Pauliina Ild,
Maarja Elisee Kalmus,
Kristjan Kold, Hardi
Kärdi, Kenert Meiner,
Olaf Meri, Genert
Mäenurm, Mirell
Müller, Christian
Riis, Arabella Soosaar,
Tuuli Talving, Heidi
Johanna Tamm, Loore
Tekko, Sanete Univer.
Klassijuhataja Maile
Lilletai.

1B klassi asusid
õppima: Hanna-Elisabet Jürimaa, Mikk
Kivihall, Marcus
Kolga, Koit Leinus,
Kertu Mändla, Reimo
Pahk, Jarko Pajumets,
Karl Markus Pärtel,
Marelle Soosaar, Gabriella Marlene Tamme,
Johannes Tammet,
Karolin Teder, Kauri
Tomingas. Klassijuhataja Merike Rahtma.
Fotod: Sauga Põhikool

õpetaja Tatjana GrigorjevaKeerup ning Pärnumaa
aasta lasteaiaõpetaja tiitli sai
Tammiste Lasteaia õpetaja
Maiken Eskla. Me oleme
väga uhked oma pühendunud ja professionaalsete
õpetajate üle, palju õnne
teile!

Sindi Gümnaasiumi esimesed klassid

are Kooli esimene klass
Are Kooli I klassis õpivad: Andro Pähkel,
Deliisa-Maria Sutt, Eliise Viilup, Greete
Mai Wasidlow, Grete-Liis Tõnsing, JanGerdo Klaas, Janely Laretei, Joko Marii
Aarma, Karl Gustav Kakko, Kerlin Hütt,

maalselt. Neile lasteaiakoha
soovijatele, kes käesoleval
õppeaastal kohta ei saa,
võimaldatakse
kasutada
lastehoiuteenust väljaspool
Tori valda.
Lasteaiajuhtide ritta lisandus alates 3. septembrist
noor ja tegus direktor Paula
Perner, kes asus juhtima
Tori Lasteaeda ning lisaks
on veel uus juht Sauga Ava-

1.c klass
Vasakult: Aleksandr
Nešin, Arina Nešina,
Darja Mjasnikova,
Hevenli Mohnja, Vladislav Hrenov. Klassijuhataja Jelena Oleštšenko.
Fotod: Sindi Gümnaasium

Tori Põhikooli esimene klass
Vasakult esirida: Mathias
Vister, Kennar Kaigo, Aireli
Õunaid, Karolin Ruumet,
Kristin Tohv, Hella-Liia Põlluäär, Reimo Nõmm, ChrisMarten Hartõkainen, Mattias Ermanis.
Paremalt tagumine rida:
Timo Tannebaum, CrisRonaldo Rohtla, Aron Tarn,
Bruno Endrekson, Roland
Haas, õp Heli Lilleste, Karli
Allik, Ardo Johannes Abel,
Trevor Marcus Malinen,
Jakob Mann, Andreas Toomet, Raivo Pällo, Karl-Martin Altmäe.
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hõbedane lusikapidu uutele kodanikele
liina lelov-aaSMa
lastekaitsenõunik

3. augustil jagati Tori valla uutele
kodanikele hõbelusikaid. Sauga
Avatud Noortekeskuse saali oli
kogunenud 41 uut ilmakodanikku koos vanematega. Kohalviibijaid tervitasid Tori vallavanem
Lauri Luur ja abivallavanem Priit
Ruut. Armsa ja südantsoojen-

dava etteastega esinesid Pärnu
Kunstide Maja väikesed laululapsed Margrit Kitse juhendamisel. Sauga raamatukogu juhataja
Piia Salundi andis üle kingituse
vastsündinutele – Eesti Lastekirjanduse Keskuse eestvedamisel ja
Kultuuriministeeriumi toel valminud kogumiku „Pisike puu“.
Iga lapse sünniga maksab Tori
Vallavalitsus ühekordset sünnitoetust ja tehakse esemeline kingitus

– hõbelusikas.
„Lapsed armastavad oma vanemaid sünnist saati ilma tingimusteta. Lapsevanematena peame meie
aga seda kunsti harjutama. Ja ühel
päeval, kui meie töö head vilja kannab, lasevad nad meie käest lahti
ja lähevad oma teed. Seniks nautigem lapsevanemaks olemist! (Carl
August Sangburg)

Sindi raamatukogus on õppeaasta
alanud
ene MicheliS

sindi linnaraamatukogu
direktor

Oktoobris toimub Sindi Linnaraamatukogus palju põnevat:
Lugemistuhin 2019, täiskasvanud õppija nädala raames erinevaid kursused ja loengud, briti
päevade raames reisimuljete õhtu,

raamatukogupäevad,
tasuta
raamatute laat ning viivisevaba
nädal. Hoia end kursis raamatukogu tegemistega kodulehel
www.raamat.sindi.ee, Facebooki
lehel ning Instagramis!
Loe pikemat lugu Sindi Linnaraamatukogu direktorilt Ene
Micheliselit valla kodulehe uudiste
rubriigist www.torivald.ee.

Sindi raamatukogu külastajaid teenindavad (pildil vasakult) Rita
Raudsepp, Marie Pärkma, Anne Pusse ja Ene Michelis
Foto: Kristhel Vaht

Sauga avatud noortekeskuse uus juht
KaTariina vaabel

Septembris tunnustas Tori lasteaed
2017-2018 õppeaasta tegijaid ja
toetajaid

avalike suhete spetsialist

Sauga Avatud Noortekeskuses on
alates 27. augustist olnud uueks
juhiks Reelika Rüütli, kes varasemalt on töötanud Audru koolis
pea 11 aastat huvijuhina.
Noortekeskuses tegeletakse igapäevaselt noortega – pakutakse
neile kohta, kus olla ja erinevaid
võimalusi huvitegevusteks. Olemas on kõrge tasemega ruumid
muusika loomiseks, toidu valmistamiseks, meisterdamiseks, lauamängudeks või mis tahes muudeks tegevusteks, mis pähe võivad
tulla. Lisaks Saugas Põõsaslinnu
teel asuvale uhkele modernsele
noortekeskuse majale, haldab
Reelika ka Sauga spordisaali, mis
asub endises Sauga vallamajas,
nüüdses Tori valla teenuskeskuses. „Me tegeleme Sauga kultuuri,
spordi ja noorsootööga,“ võtab
Reelika tegevusvaldkonna kokku.
Reelika sõnul võttis ta vanast
töökohast kaasa palju erinevaid
teadmisi, kuid peamiselt selle, kuidas väärtustada meeskonda ning
kuidas töötada erinevate koostööpartneritega, „Iga meeskonnaliige
on ühes toimivas organisatsioonis
oluline lüli,“ sõnab ta.
Esimene sisseelamine on Reelika
sõnul läinud väga kiirelt. „Mulle
meeldib see, et olen pidanud kohe
hakkama ujuma, pole olnud võimalust vaadelda, vaid hakkasin
kohe tegutsema ja haarasin härjal sarvist. Ma väga naudin seda,
mida ma teen, mulle meeldib
tööle tulla ning mõnikord sunnin
ennast lausa vägisi koju minema.
Tänu inimestele ja meeskonnale,
kellega ma koos töötan, olen väga
kiiresti sisse elanud.“
„Tööpõld on lai. Võimalusi,
mida nii noortekeskus kui ka spordisaal pakub, on palju, vald on

JevGenia
PolKovniKova

tori lasteaja õppealajuhataja

Vasakult: Helena, Reelika, Annika, Helen

väga heade võimalustega. Tahan
teha noortekeskuse taas nähtavaks ja avatuks kõikidele vanusegruppidele, mitte ainult noortele.
Eraldi soov on jõusaali uuendada
ja sealseid tingimusi parandada,
see on ka minu uue aasta suurim
eesmärk,“ kirjeldab Reelika, kuidas maja on jäänud veidike unne,
kuid nüüd on võimalus taas tiibu
sirutada. Samuti ei pea sihtgrupp
tema sõnul olema vaid noored,
vaid tegevusi hakkab olema ka
emmedele-issidele ning eakatele.
Uus juht soovib kohalikule
kogukonnale ja koostööpartneritele südamele panna, et Sauga
Avatud Noortekeskus on avatud
kõikidele koostööpakkumistele,
sest ka nemad tahavad kõikide
huvigruppidega koostööd teha.
Kõik inimesed, ideed ja pakkumised on Reelika sõnul teretulnud.
„Olgu see sport, kultuur, noorsootöö või hoopis midagi muud,
kõikide mõtetega võib minu poole
pöörduda, ainult nii saan ma
teada, mille järgi on vajadus.“
Sauga Avatud Noortekeskuses
töötab koos juhiga kokku neli

inimest – kaks noorsootöötajat,
üks Noorte Tugila töötaja ning
keskuse juht. Noorte Tugilat
veab eest Helena Randlaht, kes
töötab nende lastega, kes vajavad
veidi julgustust ja tuge, et naasta
tööturule või õpingutele. „Ta
oskab noortega kontakti saada,
eriti ka nendega, kelleni muidu on
väga raske jõuda. Ta suudab saavutada selle, mis vaja,“ kirjeldab
Helenat Reelika.
Kõige pikemalt Sauga noortekeskuses olnud noorsootöötaja on
Helen, kes on ka olnud juhataja
kohusetäitja. „Ta on noorte jaoks
alati valmis, ükskõik kui väsitav
on olnud päev. Ta teeb õiget ja
tema jaoks loodud tööd,“ räägib
Reelika.
Kõige värskem meeskonnaliige
on Annika, kes alustas tööd 6.
septembril. „Tal on tugev rahvusvaheline kogemus, noortel võib
olla väga põnev temaga vestelda,
eriti tema reisikogemustest.“
Soovime Reelikale ja kogu
meeskonnale edu ja õnnestumisi
ning huvitavat tiibade sirutamist.

Igal õppeaastal valib ja tunnustab
Tori Lasteaia personal enda seast
aktiivset Aasta Tegijat. Samuti
jagatakse välja koostööpartnerite
seas Aasta Toetaja tiitel.
Eelmise õppeaasta tulemuste
põhjal said tiitli Aasta Tegija
koguni kaks inimest – õpetaja
Liivika Madar ja töömees Ants
Borkvel. Kolleegid tunnustasid õpetaja Liivikat aktiivsuse ja
mitme suurürituste (isadepäeva
orienteerumine,
Sinilillemängud) korraldamise eest. Õpetaja
Liivika on tegus ning motiveerib
ka kollektiivi tegutsema. Töömees Ants sai tunnustuse oma
vastutulelikkuse ja oskuse eest
kõik hullumeelsed ideed ellu viia.
Samuti peeti meeles kahte
koostööpartnerit, kellest üks oli
ettevõte Roadwolf OÜ, tänu kellele on Tori Lasteaed saanud parkimismärgistuse ja kaks asfaldimängu. Teine Aasta Toetaja tiitel

Foto: Tori Lasteaed

läks eelmise õppeaasta koostöö
eest Tori Põhikoolile, kes oli suureks abiks Sinilillemängude korraldamisel ja läbiviimisel.
Suured tänud kõikidele tegijatele ja toetajatele!

Tori valla arengute tutvustus
Tulge kohtumistele osalema, see on võimalus oma piirkonna
arengut suunata!
Urge Raamatukogus
1. oktoober, kell 18.00
Suigu Seltsimajas
2. oktoober, kell 18.00
Are Huvikeskuses
3. oktoober, kell 18.00
Sindi Seltsimajas
4. oktoober, kell 18.00
Jõesuu Külamajas
8. oktoober, kell 18.00
Sauga Avatud Noortekeskuses
9. oktoober, kell 18.00
Tammiste Lasteaias
10. oktoober, kell 18.00
Tori Rahvamajas
11. oktoober, kell 18.00
Kui ei saa enda piirkonna arutelul osaleda, võib tulla ka teistele!
Lisainfo: Signe Rõngas, tel 525 3189, signe.rongas@torivald.ee
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vallavaliTSUSeS oTSUSTaTi
16. augustil
1. Anda ehitusluba Tori alevikus Võlli tee 4 Rahvamaja, Võlli
tee 5 Sotsiaalmaja ja Aktiviseerimiskeskus kinnistutel küttesüsteemi ümberehitamiseks, Pärnu
mnt 4 kinnistule maaküttekontuuri rajamiseks ning küttetrassi
läbiviimiseks Kaansoo-Tori tee
alt.
2. Tunnistada OÜ Sindi Majavalitsus soojamajanduse käitise
võõrandamiseks
korraldatud
kirjalikul enampakkumisel parimaks pakkumine ostuhinnaga
306 000 eurot, mille esitas OÜ
SW Energia. Pakkumuse esitas
veel OÜ Tootsi Turvas.
3. Anda välja korraldus kahju
hüvitamise kohta.
4. Rahastada valla eelarvest
kahe lapse lapsehoiuteenuse kohatasu kuni 31.12.2018.
5. Jätta kahele isikule elamispinnad eraldamata, kuna teenuse
osutamine ei ole põhjendatud.
6. Sõlmida ühe isikuga sotsiaaleluruumi üürileping kuni
31.12.2018.
7. Pikendada eluruumi üürilepingud 8 isikuga kuni 31.12.2018.
8. Lõpetada ühe isikuga eluruumi üürileping.
9. Korraldada lihthankemenetlus „Suigu küla keskuse tänavavalgustuse väljaehitamise II
etapp“ ja kinnitada alusdokumendid.
10. Tunnistada väikehanke
„Tori vallavara kindlustusteenus“
edukaks pakkuja Ergo Insurance
SE pakkumus maksumusega
9639,88 eurot ühes aastas.
11. Tunnistada nurjunuks väikehange „Are ja Tori bussiterminalide sidumisprojekti koostamine“, kuna pärast edukaks
tunnistamist loobus OÜ Arcus
Projekt seoses suuremahuliste
töödega lepingu sõlmimisest.
12. Anda luba MTÜ-le Pärnumaa Ratsaspordiklubi spordiürituse Põrgu Karikas 2018
korraldamiseks Tori alevikus 18.
augustil.
13. Vabastada üks kinnistu
segaolmejäätmete veost 01.1030.04, kuna kinnistu on kasutusel ainult suvekuudel.
14. Anda ehitusluba Tammiste
külas Jõhvika tn 20 kinnistule
üksikelamu püstitamiseks.
15. Anda kasutusluba:
15.1 Eametsa külas Kannikese
tee 4 kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks;
15.2 Sindi linnas Linnu tee 9
kinnistule üksikelamu kasutusele
võtmiseks.
16. Tunnistada Sindis Pärnu
mnt 23a asuvate mitteeluruumide üürile andmiseks läbi viidud kirjalikul enampakkumisel
parimaks OÜ Koogiköök pakkumine üürihinnaga 222 eurot
kuust. Teisi pakkumusi ei olnud.
17. Kinnitada hajaasustuse
programmist 2017 rahastatud
projekti „Uuetoa talu puurkaev“
lõpparuanne ja maksta välja toetussumma.
18. Anda välja korraldus katastriüksuste moodustamise kohta
detailplaneeringu alusel (Kilksama küla, Vilberi katastriüksus).
19. Anda nõusolek Tori alevikus asuvale Selja mnt 2b katastriüksusele 39 m² suuruse ala
koormamiseks isikliku kasutusõi-

gusega Elektrilevi OÜ kasuks 0,4
kV pingega maakaabelliinile.
20. Kooskõlastada Tammiste
lasteaia direktori taotlus Tammiste lasteaias Urvakese rühma
personali koosseisu muutmiseks
üheõpetaja süsteemilt kaheõpetaja süsteemile.
22. augustil
1. Tunnistada väikehanke „Tori
valla koolitransport“ edukaks
pakkujaks AS Hansa Bussiliinid
pakkumus neljale valla liinile.
2. Korraldada riigihange „ToriSelja jalg- ja jalgrattatee II osa ehitamine“ ja kinnitada riigihanke
alusdokumendid.
3. Anda nõusolek OÜ-le Sindi
Vesi vee erikasutuseks.
4. Anda otsustuskorras kasutusse eluruumid aadressil Hirvela
4-11, Sauga alevik.
5. Anda ehitusluba Eametsa
külas Helmiku tee 16 kinnistule
üksikelamu püstitamiseks.
6. Anda kasutusluba Tammiste
külas Pahkoja tee 8 kinnistule
üksikelamu kasutusele võtmiseks.
7. Suurendada Sauga Põhikooli
5. klassi õpilaste arvu 2018/2019
õppeaastal 24-lt 30-ni.
8. Rahastada kahe lapse lapsehoiuteenuse kohatasu kuni
31.12.2018.
28. augustil
1. Volitada sotsiaaltöö spetsialisti Tori Vallavalitsuse esindajana
täitma piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid.
2. Tunnistada väikehanke
„Sindi linna tänavavalgustuse
renoveerimise projektijuhi leidmine“ edukaks pakkujaks OÜ
Majanduspartner
pakkumus.
Taotluse koostamine ja esitamine
KIK meetmesse – 780 eurot, projekti täitmise juhtimine koos nõutud aruandlusega – 9500 eurot.
3. Väljastada projekteerimistingimused:
3.1 Kilksama külas Kaasikukaare tee 8 kinnistule aiamaja
laiendamiseks;
3.2 Rätsepa külas Talve kinnistule elamu püstitamiseks.
4. Anda kasutusluba:
4.1 Tori alevikus Oore tee 27
kinnistule üksikelamu ja abihoone kasutusele võtmiseks;
4.2 Sauga alevikus Veermiku
tee 9 ja Veermiku tee 11 kinnistutele päikeseelektrijaama kasutusele võtmiseks;
4.3 Jõesuu külas Veltsi kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks.
5. Anda ehitusluba:
5.1 Tammiste külas Orava tee
11 kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
5.2 Tammiste külas Pahke tn 7
kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
5.3 Sauga alevikus Tehnika tn
10 kinnistule laohoone püstitamiseks.
6. Rahuldada hajaasustuse
programmi 2018. aasta taotlusvooru taotlused. Üks nõuetele
mittevastav taotlus jätta rahuldamata.
7. Pikendada ühe isikuga
eluruumi
üürileping
kuni
31.08.2019.
8. Rahastada ühe lapse lapsehoiuteenuse kohatasu kuni

vallavoliKoGUS oTSUSTaTi
31.12.2018.
5. septembril
1. Eraldada reservfondist raha
kokku summas 18 392 eurot.
2. Kinnitada riigihanke „Suigu
küla keskuse tänavavalgustuse
väljaehitamise II etapp“ edukaks
pakkumuseks Kagu Elekter OÜ
pakkumus kogumaksumusega
34 684,65 eurot.
3. Kinnitada Tori vallas Are,
Sauga ja Tori piirkonna eriotstarbeliste liinide sõiduplaanid.
4. Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kinnistud
vastavalt esitatud taotlustele.
5. Anda Sindi Avatud Noortekeskusele luba läbi viia Sindi
Skate 2019 9. septembril.
6. Võtta vastu Rätsepa külas
Kivikeldri kinnistu detailplaneering.
7. Anda otsustuskorras kasutusse Tori vallale kuuluv eluruum
aadressil Sauga alevik, Hirvela tn
20-3.
8. Väljastada projekteerimistingimused Sindi linnas Mureli tn 1
kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
9 .Anda ehitusluba:
9.1 Eametsa külas Helmiku tee
3 kinnistule ühepereelamu püstitamiseks;
9.2 Eametsa külas Nirgi tee 13
kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
9.3 Sindi linnas Tihase tn 20
kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
9.4 Tori alevikus Pärnu mnt 10
kinnistule ponitalli ümberehitamiseks;
9.5 Kilksama külas Haaviku
tee 24 kinnistule maasoojuspuuraugu rajamiseks.
10. Anda nõusolek Jõesuu külas
Orava tee 6 katastriüksusel 52 m²
suuruse ala koormamiseks tasuta
ja tähtajatu isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks seoses sideehitise
rajamisega.
11. Anda nõusolek Sindi linnas Pirni tänava katastriüksusel
18 m² suuruse ala koormamiseks
isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks seoses sellega, et
Pirni tänava kü-le on projekteeritud uus 0,4 kV pingega maakaabelliin Pirni tn 5 asuva elamu
elektriliitumise tarbeks.
12. Anda nõusolek Sindi linnas
Ringi tänava katastriüksusel 104
m² suuruse ala koormamiseks
isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks seoses sellega, et
Ringi tänav 4 katastriüksusele on
projekteeritud uus 0,4 kV pingega
maakaabelliin Ring tn 7b asuva
elamu elektriliitumise tarbeks.
13. Rahastada kolme lapse
lapsehoiuteenuse kohatasu kuni
õppeaasta lõpuni.
14. Pikendada ühe lapse lapsehoiuteenuse kohatasu kuni õppeaasta lõpuni.
15. Ühe isiku suhtes keelduda
sotsiaaleluruumi vahetamisest.
16. Jätta kolmele isikule elamispinnad eraldamata, kuna teenuse
osutamine ei ole põhjendatud.
17. Anda välja korraldus kahju
hüvitise tagastamise kohta.
18. Muuta Tori Vallavalitsuse
28.08.2018 korraldust nr 689
„Hajaasustuse programmi projektide rahastamine“.

16. augustil otsustati volikogus
1. Eelnõu „Elanike arvamuse
väljaselgitamise kord“ suunata
järgmisele volikogu istungile.
2. Võtta vastu määrused:
2.1 Huvikoolide toetamise
kord;
2.2 Veeseadusest tulenevate
ülesannete delegeerimine.
3. Nõustuda Elbu turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotluse ja selle kohta tehtavate otsuste eelnõudega.
4. Suurendada OÜ Sindi Vesi
osakapitali ja muuta põhikirja.
5. Tunnistada osaliselt kehtetuks Orava tee 7 kinnistu detailplaneering Orava tee 7 kinnistu
osas.
6. Anda nõusolek Tori valla
omandis oleva kinnistu aadressiga Tehnika tn 6, Sauga alevik

Riverbank OÜ kasuks koormava
hoonestusõiguse lõpetamiseks.
7. Omandada pärast Koopa tee
kinnistu jagamist Koopa tee kinnistu jagamisel tekkinud Kubja
teele jääv kinnistu maksumusega
4000 eurot tingimusel, et vald
rajab omandatavale kinnistule
tolmuvaba katte.
8. Muuta Tori Vallavolikogu
24.05.2018 otsuse nr 85 „Isikliku
kasutusõiguse seadmise taotlemine“ punkti 1.2 ja sõnastada see
järgmiselt: isikliku kasutusõiguse
alaks on kinnistu 9592 m² suurune ala, mis on otsuse lisaks oleval plaanil tähistatud viirutusega.
9. Infopunktid:
9.1 I poolaasta eelarve täitmine;
9.2 Sauga aleviku Hirvela elamurajooni tuleohutusauditi tulemused.

huvihariduse ja huvitegevuse
toetamisest Tori vallas
eriKa nõMM

noorsootöö nõunik

Huvihariduse ja huvitegevuse
toetamiseks on Tori Vallavolikogu kehtestanud määrused:
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 laagrites, võistlustel, konkurssidel, festivalidel 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. oktoobriks, 15. veebruariks või 15. maiks. Taotlusele
lisatakse tõendid osalemise 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, 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.
Garantiikirjad huvikoolidele
Garantiikirja alusel tasub Tori
vald õppekoha tegevuskulu vastavalt kooli pidaja poolt kirjalikult teatatud arvestuslikule maksumusele ning erahuvikoolidega
sõlmitud koostöökokkulepetele.
Toetus kantakse kooli pidaja
pangakontole esitatud arvete alusel.
Tori vald on välja saatnud ühise
garantiikirja Pärnu Linnavalitsusele ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele, millega garanteeritakse
tasumine Pärnu linna ja PõhjaPärnumaa munitsipaalhuvikoolides õppivate Tori valla (rahvastikuregistri andmetel) õpilaste eest
2018/2019 õppeaastal. Lapsevanem eraldi garantiikirja Tori
vallalt taotlema ei pea.
Erahuvikoolidele on välja
saadetud kiri, et nad teataksid
erahuvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse ning Tori
vald saaks sõlmida koostöökokkuleppe. Lapsevanem eraldi
garantiikirja Tori vallalt taotlema ei pea.

Statistika
1.08.2018 – 31.08.2018 sündis
16 last, suri 14 inimest, saabus
114 inimest, lahkus 55 inimest,
vallasiseselt vahetas elukohta 29

inimest.
01.09.2018 seisuga on elanikke vallas 11 775 (mehi
5844, naisi 5931).
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elukohaandmed tasub
rahvastikuregistris hoida
täpsetena
SiSeMiniSTeeriUM
Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub
kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu
on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla
või tänav, maja- või korterinumber).
Uuel aastal jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mille tulemusena jäävad rahvastikuregistris tühjaks nende inimeste elukoha
andmed, kes pärast kolimist pole oma elukoha
andmeid uuendanud ja kelle puhul eelmise
korteri või maja omanik on palunud nad enda
juurest välja registreerida. Selle tulemusena on
inimese elukoht praegu linna või valla täpsusega. „Soovitame kõigil, keda muudatus puudutab, esitada esimesel võimalusel oma täpsed elukohaandmed omavalitsusele. Andmete
muutmist ei tasu jätta viimasele hetkele, sest
muidu võib jaanuaris tabada halb üllatus, kus
inimene jääb ilma elukohaga seotud avalikest
teenustest nagu lasteaiakoht, juhiloa pikendamine vms,“ ütleb siseministeeriumi rahvastiku
toimingute osakonna juhataja Enel Pungas.
Siseministeerium saatis aprillis kõikidele neile,
kes sihtgruppi kuuluvad ja kelle meiliaadress on
rahvastikuregistris olemas, ka kirjaliku teavituse
e-kirja näol. Kordusteavitus on plaanis sügisel.
Samas sihtgrupist ligi kolmandiku meiliaadresse
rahvastikuregistris ei ole.
Elukoha registreerimine on lihtne: seda saab
teha paari minutiga eesti.ee veebilehel, samuti
võib selleks pöörduda kohalikku omavalitsusse
nii isiklikult, posti kui e-posti teel. Täna kehtiva
seaduse kohaselt on inimesel kohustus oma elukoha andmeid uuendada 30 päeva jooksul alates
uude elukohta elama asumisest, uuest aastast on
see tähtaeg 14 päeva.
Nii korrastatakse ka rahvastikuregistri andmeid ja saavutatakse täpsem teadmine Eesti
rahvastiku kohta. Eesti plaanib 2020. aastal
toimuva rahvaloenduse esimest korda läbi viia
registripõhiselt. Rahvastikuregister on üks olulisematest andmekogudest, kust saadakse andmed registripõhise loenduse läbiviimisel ja oluline on lähtuda võimalikult täpsetest andmetest.
Tegelike elukoha andmete esitamine on kasulik nii inimesele endale, kohalikele omavalitsustele kui ka riigile. Elukoha registreerimisega
omandab inimene õiguse valida kodukoha
omavalitsuse juhte ning saada sealt teenuseid ja
toetusi. Riigiasutused saadavad kutseid, näiteks
vähi sõeluuringule, just rahvastikuregistrisse
registreeritud aadressil. Ja mis samuti tähtis: kui
inimese elukoht on registreeritud õigele aadressile, laekuvad tema makstavad maksud tegelikku elukohta ja kohalik omavalitsus saab talle
selle eest pakkuda paremaid teenuseid, korras
teid ja ilusat ümbruskonda, kooli- ja lasteaiakohti lastele.
Tori vallas on elukohaandmeid võimalik vallavalitsuses ja kõikides teenuskeskustes uuendada
koha peal, tutvu aegadega meie kodulehel www.
torivald.ee või helistades numbril 445 1881.

Tori piirkonnas jätkab
korraldatud olmejäätmevedu
ragn-Sells aS
Ragn-Sells AS korraldab koostöös kohaliku omavalitsusega jäätmeveo kliendipäeva, kus ettevõtte
töötajad vastavad kohapeal Teie küsimustele ja
abistavad lepingu sõlmimisel.
Infopäev toimub 8. oktoobril kell 9.0013.00 Tori teenuskeskuses (Selja mnt 2 Tori
alevik).
Info lepingu lisade kohta saadab Ragn-Sells AS
välja teavituskirjana jäätmevaldajatele.
Kui andmed on muutunud, siis tuleks täidetud
lepingu lisa saata Ragn-Sells AS-ile või anda üle
kliendipäeval. Kui andmed ei ole muutunud, siis
lepingu lisa tagastamine ei ole kohustuslik.
Küsimuste korral palun võtke ühendust
Tori valla registripidajaga Janne Soosaluga tel:
525 3929.
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ehitustööd Sindi paisu avamiseks on alanud
Külli TaMMUr

keskkonnaagentuur

Sel suvel allkirjastasid Keskkonnaagentuur, konsortsium
GRK Infra AS ning Graniittirakennus Kallio Oy lepingu,
et lammutada Pärnu jõel asuv
Sindi pais ning rajada selle asemele kärestik.
„Tööde alustamiseks vajalikud eeltööd on tehtud, load
ning kooskõlastused olemas
ning septembri alguses anti
start kolm aastat kestvatele
ehitustöödele, millega likvideeritakse Pärnu jõestiku olulisim rändetõke,“ võttis senise
tööde protsessi kokku Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala.
2015. aastal alustas Keskkonnaagentuur projekti „Pärnu
jõestiku elupaikade taastamine“ elluviimist. Uuringud,
analüüsid,
keskkonnamõju
hindamine, projekteerimistööd, vajalike kooskõlastuste
ning lubade hankimine – kõik
see võis kõrvaltvaatajale tunduda ebaoluline, sest näiliselt
justkui midagi ei toimunud,
kuid projekti raames on need
hädavajalikud tegevused, milleta ei saa. Algus on alati raske,
kuid pigem kulutada see aeg
ühise nägemuse kujundamisele, kui ehitustööde ajal vaidlemisele.
Ehitustöödeks kulub kaks
suvist
madalveeperioodi,
millele järgneb kolmas aasta
kudealade rajamiseks. Sep-

tembri alguses alustas töövõtja
Sindis jõekallaste võsast puhastamise, puude raadamise ning
ehitusala
ettevalmistusega.
Seejärel alustatakse juurdepääsude rajamisega ning ajutiste
veehaarderajatiste
ehitamisega. Enne veetaseme alandamist paisjärves tuleb tagada
veevarustus ettevõtetele, kes
täna kasutavad paisutusalast
jõevett oma äritegevuses – see
on vee erikasutusloaga seatud
tingimus, mida täitmata veetaset alandada ei tohi. Lisaks
ei saa täna paisule rasketehnikaga ligi – need on põhjused,
miks kohe paisu lammutamise
kallale ei asuta.
Tööde ajagraafik näeb ette,
et sel sügisel alustatakse ka
paisu lammutamisega. Lammutamine toimub etapiviisiliselt, kuna vee erikasutusluba
reguleerib täpselt, kui palju
ööpäevas veetaset alandada
võib – piirangu eesmärk on
vältida olukorda, kus suured
vooluhulgad kannavad allavoolu paisu taha kogunenud
setted. Töid jões teostatakse
nii kaua, kuni ilmastik võimaldab. Selge on see, et inimeste elusid, ehitaja tehnikat
ega keskkonda me ohtu ei sea
ning teatud vooluhulkade juures tuleb tööd peatada. Seda
jälgib pidevalt kohapeal viibiv
järelevalveinsener, kuid keegi
meist ei oska täpselt öelda, millal saabub päev, kui tööd jões
seisma tuleb panna. Tööde
ajagraafik ei näe praegu ette,
et talveperioodiks ehitamine

täiesti peatatakse – tehakse
töölõike, mida vooluhulgad
jões ei mõjuta.
Keskkonnaagentuur annab
tööde teostamise vältel jooksvalt infot hetkeolukorrast ning
eesootavatest
olulisematest
töölõikudest. Sel sügisel on
Keskkonnaagentuuril kavas
korraldada Sindis kõigile
huvilistele teavitusüritus, kus
on võimalik projekti osalistelt vahetut infot saada ning
ise ehitusplatsil ringi vaadata.
Olulisematest etappidest ehitustööde raames teavitatakse
avalikkust kindlasti aegsasti.
Sindi linnas paiknev pais
asub Pärnu jõe suudmest

14 km kaugusel. Olles veeelustikule ületamatu blokeerib
see rändel olevatele kaladele
90% Pärnu jõestikus asuvatest
kude- ja elupaikadest. Eesti
suurima potentsiaaliga lõhejõel
kasutatakse täna vähem kui
1% võimalikust potentsiaalist
– merre tagasi jõuab alla 100
noore lõhe aastas. Olukord
lahendatakse Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondi võimendusel projekti „Pärnu jõestiku
elupaikade taastamine“ raames.
Lisainfo:
kulli.tammur@envir.ee
5669 6476

Tööde kokkuvõtlik ajagraafik
Töölõik
Ettevalmistustööd
Teede ja platside rajamine
Alaveepoolne kaldakindlustus
(Kalamaja teelt)
Betoonpaisu lammutustööd
Kärestiku pinnasetööd
Kärestiku kivitööd
Vabriku kanali täitmine ja
korrastamine
Suuroja suudme ümberkujundamine
ja platside rajamine Saugapoolsele
kaldale
Ehitusaegsed veetõkketammid ja
Suuroja ajutine möödavoolusäng
Raho OÜ veehaarde
rekonstrueerimine
Sindi Lanka AS veehaarde
rekonstrueerimine
Välisujula rekonstrueerimine
Kudealade rajamine
Heakorratööd

Algus
2018 III kvartal
2018 III kvartal
2018 III kvartal

Lõpp
2018 IV kvartal
2018 IV kvartal
2018 IV kvartal

2018 III kvartal
2019 I kvartal
2019 II kvartal
2018 III kvartal

2018 IV kvartal
2019 IV kvartal
2020 IV kvartal
2019 I kvartal

2018 III kvartal 2020 IV kvartal
2018 III kvartal 2020 IV kvartal
2018 III kvartal 2019 III kvartal
2018 III kvartal 2019 III kvartal
2020 II kvartal 2020 IV kvartal
2021 II kvartal 2021 II kvartal
2021 II kvartal 2021 II kvartal
Allikas: Keskkonnaagentuur

Sindi soojatootmine saab värsket verd
SW enerGia
Augustist 2018 ostis Sindi
linna katlamaja Pärnus asuv
ettevõte SW Energia OÜ.
Staažikas ettevõte on oma
tähelepanu suunanud just väikese ja keskmise suurusega
katlamajade efektiivseks opereerimiseks, majandamiseks ja
arendamiseks.
Täna on Sindi linnas olemas
toimiv kaugküttevõrk, kuid
turbakatlamaja ja soojatorustik
on mõlemad jõudnud etappi,
kus keskkonnahoidlikumaks
ja säästlikumaks majandamiseks on vaja teha investeeringuid. „Olemasolev katlamaja
kütab veel sel aastal. Hetkel
teeme katlamajas hooldus- ja
remonttöid, et soojade kodudega muretult talvele vastu
astuda,“ kinnitas SW Energia
OÜ tegevjuht Mait Pärg.
Sindi linna soojavarustuse
rekonstrueerimiseks vajaminevad investeeringud on hinnanguliselt 1,4 miljonit eurot.
„Meil on hea meel, et vald võttis vastu otsuse jagada vastutust ning müüs sellise keerulise
valdkonna erakätesse – ettevõttele, millel on katlamajade
opereerimise ja arendamisega
pikaajaline kogemus,” ütles
Pärg ja lisas, et tänu müügiotsusele tekkis Sindi linnale
vabasid vahendeid linna arendamiseks ca 1,7 miljoni euro

ulatuses. Vabanenud ressurssidega on võimalik renoveerida
kool või lastaed, ehitada uusi
kergliiklusteid või panustada
muudesse kogukonda puudutavatesse kohtadesse. SW
Energia OÜ ostis Sindi katlamaja 306 tuhande euro eest
ja plaanib esimesel võimalusel
hakata ellu viima Tori valla
soojamajanduse arengukava,
et planeeritavad tööd saaksid
õigeaegselt tehtud. “Sõltuvalt
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuse taotlusvooru avanemisest, soovime uue keskkonnahoidliku ja täisautomaatse
katlamaja ehitusega alustada
2019 või 2020 ning kogu piirkonna valmimise eesmärgiks
on hiljemalt aasta 2025,” kinnitas Pärg.
Mis saab soojusenergia
hinnast?
Sindi linna praegune soojusenergia hind 47,05 eurot megavatt-tunni kohta on kooskõlastatud Konkurentsiametiga,
mis valvab õiglase soojusenergia hinna üle. Täna on Sindis
rõõmustavalt madal soojahind ja soojatootja teeb kõik
endast oleneva, et see muutuks
minimaalselt. Siinkohal peab
siiski tõdema, et tänu KIK-i
võimalikele toetustele ja uue
soojatootja tehtavatele investeeringutele on just praegu
parim aeg võtta ette renoveerimistööd, mis kestavad taas

Näidis SW Energia uuest katlamajast, mis valmis 2018. aasta
alguses Türil

aastakümneid. Lükates renoveerimispaanid tulevikku, kus
võibolla ei ole toetuste võimalusi, tähendaks uue katlamaja
ehitus tarbija jaoks karmi soojahinna tõusu.
„Oleme saanud ülesandeks
koos valla ja linna elanikega
muuta Sindi soojamajandust.
Suurte kogemustega soojatootjana võtame enda vastutada
parima võimaliku katlamaja ja
trasside ehituse ning arenduse.
Iga korteriühistu vastutada
jäävad majade soojustamine
ja korralikud soojussõlmed.
Ühiste pingutustega kujundame töökindla ja keskkonnasõbraliku kaugküttevõrgu, mis
on soodne ka tarbija rahakotile,” sõnas Pärg. Kogemused
näitavad, et ainuüksi soojasõlmede ehitusega kortermaja-

desse saavutatakse juba 10-20
protsendine
soojusenergia
kulukokkuhoid. Lisades sellele
veel majade täieliku soojustamise, siis on võimalik soojakuludelt säästa kokku kuni ca 60
protsenti.
“Julgustame kõiki kohalikke meie poole pöörduma,
kuna eesmärgiks on soodne,
stabiilne ja keskkonnahoidlik
kodusoojus igale Sindi elanikule. Olles kohalik Pärnu
ettevõte, mis tegutseb ligi 50
kaugküttevõrgus üle Eesti, näitab, et meil on kogemusi. Me
vastutame enda tehtud töö eest
ning oleme oma teadmistega
valmis appi tulema ka kõikidele korteriühistutele. Andke
endast julgelt märku,“ lausus
Pärg.
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UrMaS Saard

www.kylauudis.ee

Hetkel tegutseb Sindi Naisliidus 19 aktiivset liiget.
„Meie tegevused on seotud
vanurite, puuetega inimeste
ja vähekindlustatud peredega,” rääkis esinaine Juta
Velleste Sindi seltsimaja
väikesesse saali kogunenud ühenduse naistele ja
paljudele külalistele. Tema

sõnul korraldatakse koolitusi, loenguid, klubiõhtuid
ja ekskursioone. Külastatud
on hooldekodusid ja lasteküla, osaletud Teeme ära!
talgutel. „Meie agarad naised koovad vastsündinud
ilmakodanikele sokke, mis
pannakse beebidele kingitud hõbelusika juurde,”
kirjeldab Juta naisliidu tegemisi. Sindi Naisliit tähistas
25. aastapäeva 11. augustil.

Sindi Naisliidu liikmed. Foto: Urmas Saard

Täname koostööpartnereid
renna Järve

sindi sotsiaaltöökeskuse
juhataja

Tahame avaldada erilist tänu
Sindi Lasteaia kollektiivile.
Alustasime hiljuti koostööd,
kus lasteaed valmistab meie
klientidele toitu. Kuigi algus
oli mõnevõrra keeruline, sest
iga uus asi tahab harjumist
ning iga päev muutuvad
meie soovid ja vajadused, siis
sellele vaatamata on lasteaia
personal olnud äärmiselt
vastutulelik. Nende suhtumine on alati väga avatud,
sõbralik ja tore. Me oleme
hästi õnnelikud, et meie
koostöö sujub! Lisaks sellele
on ka nende toidud väga
maitsvad.

Nimeliselt tooksime välja
majandusala juhataja Liina,
tervishoiu töötaja Eilikese
ja Signe, kes alati on naerusuine, positiivne, abivalmis,
toetav ning koos leiame alati
segadust tekitanud olukorrale lahenduse. Eve, kes alati
toetab ning abistab oma nõu
ja jõuga. Asta, kes nüüdseks naudib väljateenitud
pensionipõlve, ootame teda
alati sotsiaalkeskusesse külla
juttu ajama ning soovime
talle tervise ja rõõmurohket
elu edaspidiseks. Lisaks veel
tänusõnad lasteaialastele ja
õpetajatele, kes on meie olemasolu ja liikumist oma territooriumil märganud ning
meid alati naerulsui vastu
võtnud.

Sindi Skate 2018
helle venT

sindi ank juhataja

Sindi Skate 2018 toimus
esmakordselt Tori vallas.
Üritus algas vihma tõttu
väikese hilinemisega, aga
oli sellele vaatamata väga
võimas ning emotsioonist
jätkub pikaks ajaks. Park
kuivatati sõitjate ohutuse
tõstmiseks lehepuhurite ja
päikese abil ning sellel ajal
aitas sõitjate ning pealtvaatajate aega sisustada
Pärnu räppar Double V
spontaanne kontsert. Sindi
noortekeskuse kokandusring Sinklased kostitasid
külastajaid hea ja paremaga.

Trikispordi võistlustel oli
esindatud rula, tõukeratas ja BMX. Kokku osales
57 noort Tallinnast, Tartust, Pärnust, Viljandist,
Murastest, Torist ja Sindist. Võistlejad olid vanuses
kaheksa kuni 27 eluaastat.
Rulatajaid kommenteeris
Kristjan Eier. Tõukeratta
ja BMX sõite kommenteeris Karel Kaldasaun, kes
on Eesti üks nimekamaid
ekstreemspordi kommentaatoreid. Sindi Skate 2018
trikke hindasid kohtunikud
Sören Mäesalu, Ardo Saulep, Jorma Pähkel, Andre
Aavik ja Henri Holland.
Loe uudist pikemalt portaalist www.kylauudis.ee

Foto: Urmas Saard

Sindi naisliit tähistas oma
põhikirjalise tegevuse
25. aastapäeva

swedbanki klienditeenuste divisjoni juht

Tuleva aasta sügisel jõustub
üleeuroopaline seadusemuudatus, mis piirab oluliselt
paroolikaardiga tehtavaid
tehinguid ja muudab kaardi
kasutuks. Seetõttu saadame
paroolikaardid
teenitud
puhkusele ja alates järgmise
aasta 1. veebruarist tuleb
nende asemel isiku tuvastamiseks kasutada mõnda
muud lahendust. Samuti
tasub meeles pidada, et
paroolikaardiga ei saa enam
siseneda meie mobiilipanka
ning õige pea jõustuvad piirangud ka internetipanga
tehingutele: alates 13. septembrist saab internetipangas paroolikaardiga teha
100 euro ning 8. novembrist
kuni 50 euro ulatuses mak-

seid päevas.
Muretsemiseks ei ole
põhjust, sest paroolikaardil
on mitu head alternatiivi
– Smart-ID, Mobiil-ID,
ID-kaart või PIN-kalkulaator. Soovitame juba täna
endale sobiva alternatiivse
lahenduse välja valida. Nii
saate juba varakult uut
lahendust katsetada, kuid
samal ajal on ka paroolikaart taskus varuks.
Kui Teil ei ole nutitelefoni
ja kasutate ainult internetipanka, siis soovitame valida
ID-kaardi või PIN-kalkulaatori. ID-kaardiga panka
sisenedes on vaja ID-kaardilugejat
(kasutajatunnus
on sama, mis paroolikaardil). Lisaks tasub jälgida, et
ID-kaardi sertifikaadid oleks
uuendatud, vastasel juhul ei
saa internetipanka ega muid
e-teenuseid kasutada.
PIN-kalkulaator on lihtne

KaTariina vaabel

avalike suhte spetsialist

5. septembril tervitas Tori
vallavalitsuse esindust Jõesuu külamajas 22 aktiivset
külaelanikku, kel oli mitmeid küsimusi ja muret valla
esindajatele, millele nad
ootasid vastuseid. Kohtumise korraldaja Enda Link
kutsus vallavanema Lauri
Luuri,
abivallavanemad
Jana Malõhi ja Signe Rõngase ning arendusnõuniku
Kaie Toobali kohalike inimestega kohtuma. Pea kaks
tundi kestnud arutelu vältel
võis küsida kõike, mis hingel
olnud.
Ka vallaametnikele andis
see võimaluse tegevusi selgitada, sest 9 kuud uue omavalitsusena töötanud haldusüksusel läheb veel aega, et hoog
korralikult üles saada. Selge
on see, et pidevat arendamist
ja tegelemist vajavad kõik
uue valla külad – aeg on vaid
see, mida pole kunagi piisavalt. Teine asi, mida kunagi
pole piisavalt, on raha. Uue
omavalitsusena on võetud
seisukohaks, et igal piirkonnal on oma summa, mida
aastaga jagada. Ükski küla
või asustus ei pea kartma, et

kellegi teise arvelt nende võimalused vähenevad.
Põletavamad teemad olid
vallasisene bussitransport,
kergliiklusteed,
pakendiprügi transport, sademeveest tekkivad uputused
küla tänavatel ning kõik
raamatukoguga
seonduv.
Samuti toodi välja, et osadele inimestele ei jõua ikka
veel vallaleht postkastidesse.
Vallaleht peab jõudma
tasuta iga pere postkasti.
Kui on veel keegi, kes seda ei
saa, tuleb sellest teada anda
numbrile 5866 6327 ja info
edastatakse Omnivale.
Kuigi ühelegi probleemile
ei ole kiiret lahendust, siis
igasugused kohalikud ideed
on igati teretulnud, sest kes
teine siis veel oskaks kõige
paremini rääkida, millest
selles piirkonnas on puudu
või vajaks parandamist, kui
mitte kohalik inimene.
Jõesuu külamajas toimub
Tori Valla sotsiaalosakonnaga kohtumine 9. oktoobril
kell 17.30, kõik on oodatud!
Kui teised piirkonnad soovivad samuti selliseid kohtumisi ette võtta, võtke ühendust ja kutsuge meid enda
juurde, helistades vallavalitsuse üldtelefonil 445 1881.

Foto: Katariina Vaabel
Vallavalitsus käis õppereisil Lõuna-Eestis, kus kohtusime
Rõuge vallavalitsuse esindajatega Rõuge Noortekeskuses,
Võru vallavalitsuse esindajatega Vastseliina Piiskoplinnuses
ning Kambja vallavalitsusega Ülenurme Gümnaasiumis. Oli
tore ja huvitav kohtumine, kus leidsime, et paljud rõõmud ja
mured on meil ühised, kuid palju on ka erinevusi. Kohtumiste
käigus vahetasime häid mõtteid ja kogemusi.
Foto: Rõuge Vallavalitsus

seade, mis loob automaatselt
ühekordseid paroole. PINkalkulaatori saab osta pangaesindusest ning kui vajate
selle kasutamisel abi, siis
meie nõustajad juhendavad
Teid hea meelega.
Kui kasutate nii interneti- kui ka mobiilipanka,
soovitame valida Smart-ID
või Mobiil-ID. Smart-ID on
tasuta ja see sobib eelkõige
aktiivsele nutiseadme kasutajale. Smart-ID saab iseseisvalt Google Play või App
Store kaudu nutiseadmesse
alla laadida. Rakenduse
aktiveerimine on lihtne,
tuleb vaid järgida rakenduse
juhiseid. Kui Teil ei õnnestu
mingil põhjusel Smart-ID
registreerimist lõpuni viia,
siis ootame Teid Swedbanki
esindustes üle Eesti, kus
meie nõustajad aitavad Teil
teenuse aktiveerida. Võtke
kaasa ID-kaart ja veenduge,

Tori Sotsiaalmaja rahva
augustikuu tegemised
KalJU Kidra

tori sotsiaalmaja elanik

Mida valida paroolikaardi asemele?
ede raaGMeTS

Kohtumine Jõesuu elanikega

et selle paroolid on Teil meeles.
Mobiil-ID sobib nii nupukui ka nutitelefoni omanikele ning selle abil saab
ka dokumente digiallkirjastada. Mobiil-ID-d saab
vormistada oma mobiilioperaatori juures. Täpsustage
teenuse tingimusi. Üldjuhul on see tasuline (maksab umbes 1 euro kuus),
kuid mõnel operaatoril
võib pakett juba Mobiil-ID
teenust sisaldada ning sellisel juhul selle eest eraldi
maksma ei pea.
Meie jaoks on oluline, et
igaüks leiaks vastavalt enda
vajadustele sobiva alternatiivi paroolikaardile. Rohkem infot autentimisvahendite kohta leiate lehelt:
www.swedbank.ee/autentimine. Samuti saab nõu
küsida nõustamiskeskuse
numbril +372 631 0310.

22. augustil sõitsime Tori
Sotsiaalmaja
elanikega
Vändrasse spordipäevale,
mis oli erivajadustega inimeste jaoks korraldatud.
Saime joosta ja kuuli tõugata. Söögiks pakuti suppi
ja kringlit. Osalemise eest
saime aukirjad ja padja.
Ülle ja Marko Lilleväli said
ka medalid. Tore üritus oli,
kõik jäid rahule.
25. augustil sõitsime liinibussiga Viljandisse eriva-

jadustega inimeste laulu- ja
tantsupeole. Ilm oli ilus
rongkäigu jaoks ilus. President Kersti Kaljulaid pidas
avakõne, meid tervitasid
veel Kaia Iva ja Viljandi
linnapea.
Ühislaulmine
toimus laululaval. Mõned
laulud laulsime koos solistiga. Isegi Ivo Linna laulis
koos meiega. Minul oli see
esimene kord teistega koos
laulupeol käia. Saime kõik
toredasti hakkama.
Suvi oli ilus ja vähese vihmaga. Toredaid fotosid sain
ka looduses juurde teha.
Jäin asjadega rahule.
Foto: Ave Aaslaid
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Projekt „rukis“ Jänesselja
lasteaias
aina alUnUrM
jänesselja lasteaia
direktor

Meie Jänesselja Lasteaia eripäraks ja üheks väärtuseks
on rahvuslikkus. Oleme
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ja pärimusaasta
raames läbi viimas projekti
„Rukis“. Augustikuus künti
põld ning 5. septembri
hommikupoolikul
ootas
meid ees raske töö – rukkiterade külvamine. Iga laps
sai alustuseks peotäie rukkiterasid, mis vanarahva ütlemist mööda on kallim kui
kuld. Leivaviljateradele loeti
peale viljasõnad ja siis sai iga
laps oma peotäie viljaterasid
mulda visata. Lastele näidati ka seda, kuidas vanal
ajal peremees, külimit käes,
vilja külvas.
Et meie rukis turvaliselt
kasvada saaks, selleks ehitame septembrikuu jooksul
koos lastega ümber põllu ka
aia – saame kogeda esivanemate tarkust ja oskust erinevat tüüpi aedade ehitamises.

Kes on valinud roigasaia
ehitamise, kes jälle punub
pajuvitstest aia. Mõni rühm
köidab vitsad kokku ja nii
saab omapärase põllukaitse.
Rukki-projektiga haakub
meie teinegi projekt „100 lilleõit Eestile“ – nimelt kevadel külvame rukkipõldu ka
rukkilille, mooni ja karikakra seemned, et põld õiterohkusega meile silmailu
annaks. Katsetamise korras
külvasime nüüd, sügisel,
rukkiteradega koos rukkilille ja mooni seemned – kas
need ka kevadel tärkavad,
eks seda ole näha.
Ja 2019. aasta suvel algab
tõsine töö – esivanemate
kombel lõikame vilja, seame
need vihkudesse, et siis rukkihakid kuivaks. Rehepeks
ja vilja tuulamine annab
meile viljaterad, mis käsikivil jahuks jahvatame – selles
osas saame ehk abi Kurgja
Talurahvamuuseumilt.
Meie projekt lõpeb leivateoga – küpsetame oma kasvatatud viljast leiba, sooja
leiba.

Juba 5 aastat „Tori hoidiste
minimessi“
Kaire ParTS

tori naisseltsing

Kaunid perenaised ja peremehed siitpoolt ja sealtpoolt
Tori valda, vaadake üle
oma panipaigad ja tulge 27.
oktoobril Tori Rahvamajja.
Võtke kaasa oma hoidiste
retsept, hea tuju ning mõelge
läbi, kuidas just teie laud
võiks külaliste pilku püüda!
Oma tulekust andke teada
15. oktoobriks meiliaadressil nslained@gmail.com või
telefonitsi 56908283. Teavitamine on oluline seepärast, et saaksime valmistada

Teile nimesildi ja arvutada
kokku osalejate hulga. Kui
juhtub, et unustate registreeruda, siis pole hullu,
ukselt kedagi tagasi ajama
ei hakka, vastupidi – mida
rohkem, seda uhkem! Üritus algab kell 12.00, osalejatel palume kohale tulla
pool tundi varem, et saaks
end mõnusalt paika sättida.
14.30 pakume ise valmistatud torti ja teed / kohvi, sest
kes see ikka teelise tühja
kõhuga ära laseb!
Loe Kaire pikemat lugu
meie kodulehelt www.torivald.ee uudiste rubriigist!
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ülevaade Tori valla noorte- ja kultuurikeskuste uue hooaja
huviringide tegevustest
are hUviKeSKUS
Lisainfo: Vilja Alamaa, arehuvikeskus@torivald.ee, 510 5498
Mis?

Millal?

lisainfo

Pärivere Naisansambel T 12.30-14.00

Jakob Kaunissaare
tel 5645 3014

Rahvatantsuansambel
Kurverid

T 14.00-16.00

Anne Niibo
tel 522 7387

Rahvatantsuansambel
Anna ja Minna

E 19.00-21.30
Tiina Saar
(Are koolimajas) tel 522 1087

Meeste võrkpall

T 19.00-21.00,
P 18.00-20.00

SUiGU SelTSiMaJa
Lisainfo: Viiu Tamla, suigu@pkr.ee, 5306 0752
Mis?

Millal?

Härrade ajaviiteklubi

E 11.00-14.00

Jooga

N 19.00-20.30

Eakateklubi Tuluke koosviibimine Iga kuu kolmandal
N 12.00
Noortetuba avatud

E-N 14.00-18.00
R 13.00-17.00

Sindi noorTeKeSKUS
Lisainfo: Helle Vent, sindiank@torivald.ee
Automudelism Pärnu mnt. 23a, Sindi, 2. korrus
Iluvõimlemine Sindi Gümnaasiumi võimla väikeses saalis
Mis?

Millal?

lisainfo

Trummiring

E 17.00-19.00

Juhendaja
Vallo Vaargas

Fotoring

E 18.00-20.00
okt-spt

Juhendaja
Helen Parmen

Kokandusring

E 18.00-20.00

Juhendaja
Marek Sild

Iluvõimlemine

T 15.00-16.00,
edasijõudnutele
16.00-17.30

Juhendaja
Margit Schmidt

Automudelism

T, N 18.00-20.00

Juhendaja
Johannes Mets

Kunstiring

K 18.00-20.00

Juhendaja
Tiina Tõnismäe

Lauamängud

K 17.00 – 19.00

Juhendaja
Mihail Šorin

Arvutigraafika

N 18.00-20.99

Juhendaja
Heiko Kivila

Kitarriring

R 18.00-20.00

Juhendaja
Katti Aumeister

Keraamikaring

R 18.00-20.00
okt-spt

Juhendaja
Viljar Viik

Matkaring

L 10.00-16.00

Juhendaja
Viljar Viik

Raadioring

L 10.00-16.00

Juhendaja
Kaur Kasemaa

are avaTUd noorTeKeSKUS
Oktoobrikuus lisanduvad loovmuusika ringid
Lisainfo: Pille Kuusik, 518 4561, areank@torivald.ee
Mis?

Millal?

lisainfo

Jalgpall

E, K, R
kell 17.00-19.00

Suveperioodil toimuvad treeningud Are
kooli jalgpallistaadionil, talveperioodil Are
Huvikeskuse spordisaalis

Keraamikaring

T, N
kell 16.00-18.00

Materjalide tasu 10€
kuus, ring toimub Are
Huvikeskuse majas

Judo

K, R
kell 15.30-17.00

Klubi Samurai

SaUGa avaTUd noorTeKeSKUS – noorTele
Lisainfo: Reelika Rüütli, 5695 1200, saugaank@torivald.ee
Lisaks on tulemas mõned noorte spordiringid, kuid nende info
tuleb lähipäevadel. Noorte ringides võivad osaleda kõik alates
7. eluaastast. Ringidesse saab registreerida aadressil
helen@torivald.ee, infot ringide kohta saab telefoni 5659 1200
Mis?

Millal?

lisainfo

I Kokandusring

E kell 16.00-18.00

Juhendab
Helen Paluoja

Fotoring

E kell 17.00-19.00

Juhendab
Danel Rinaldo

Kitarr

E kell 17.00-20.00

Juhendab
Heini Soobik

II Kokandusring

E kell 18.00-20.00

Juhendab
Helen Paluoja

DJ Ring

T kell 16.00-20.00

Juhendab
Karli Alliku

Showtants

T, N kell 16.15-17.00 Juhendab Sigrit Ild

Rahvatants

T, N kell 17.15-18.00 Juhendab Sigrit Ild

Kitarr ja trumm

K kell 17.00-20.00

Juhendab
Heini Soobik

Meisterdamine

N kell 16.00-18.00

Juhendab
Aita Tamm

SaUGa avaTUd noorTeKeSKUS – TäiSKaSvanUTele
Mis?

Millal?

lisainfo

Sassis Sussid

E kell 18.00-20.00

Juhendaja
Marko Sassjan

Nõianeitsid

K kell 17.45-20.00

Marge Lumisalu

NaisrahvatantsuKolmapäeviti
rühm Tammepiigad

Tammiste lasteaias, juhendaja
Anneli Kondrad

Sindi SelTSiMaJa
Lisainfo: Anneli Uustalu, 5866 6311,
sindiseltsimaja@torivald.ee
Mis?

Millal?

lisainfo

Segakoor
„Slavjanotška”

E kell 17.30

Juhendajad Tõiv Tiits,
Niina Mozessov

Rahvatantsu rühm - E kell 17.00
Omasoodu

Juhendaja
Heldur Sojonen

Seltskonnatants

E kell 19.00

Juhendaja Ants Lopsik

Rahvatants „Murueided” (naisrühm)

T kell 16.00

Juhendaja
Kaarina Talu

Šal-lal-laa

T kell 17.30

Juhendaja
Kristel Reinsalu

Beachbody Live
(Insanity)

T kell 18.00

Juhendaja Svetlana
Murzina

Tantsuansambel
„Kuu” (naisrühm)

T, N
kell 19.00

Juhendaja
Malle Ormilaan

Laste rahvatants

K kell 16.00 Juhendaja
Malle Ormilaan

Line tants

K kell 18.30 Juhendaja
Anneli Uustalu

Sindi laulukoor

K kell 19.00

Juhendaja
Kristel Reinsalu

Shindo venitustrenn N kell 18.30 Juhendaja Erika Stõm
Tori rahvaMaJa
Lisaks hooajalised koolitused/kursused. Jälgi reklaami!
Lisainfo: Argo Juske, torirahvamaja@torivald.ee, 5335 9496
Mis?

Millal?

lisainfo

Tori Segakoor

Esmaspäeviti

Kalli Rõõmusaare
+372 5656 4588

Tori Segarahvatant- Kolmapäeviti
surühm

Mariann Pärnoja,
+372 5335 9496

Rahvatantsu segarühm 1.-2. klass

Nädala esimesel
poolel

Rita Veeremets
+372 5330 8424

Selja lauluseltsing

Selgumisel

Merike Teppan-Kolk
+372 5660 5733

Noorte võrkpall N 16.00-18.00

Tasuta

Showtants
vanusele 7-16

T, R
kell 15.30-16.30

Alates 2. okt
Are Huvikeskuses

Teater Tret

Selgumisel

Argo Juske
+372 5335 9496

Robootika

Alates okt
1x nädalas

Are Koolis, tasuta

Tori Mälumäng

Üle kahe kuu
neljapäeviti

Aita Puust
+372 5335 9496

Kokandusring

Teisipäeviti

Are Huvikeskuse
köögis, tasuta

JõeSUU KülaMaJa
Tiia Kass, kasstiia@gmail.com, 510 2419
Mis?

Millal?

Jututuba

3. okt kell 11.00-13.00
17. okt kell 11.00-13.00
31. okt kell 11.00-13.00

Keraamikaring
lastele

K kell 16.00-17.30

Male-Kabering

N kell 16.00-18.00

lisainfo

Mõned kohad
on veel vabad

Tori Vallavalitsus tellis OÜ Comulus Consultingu
mõjude analüüsi, mille põhijäreldused on järgmisel
leheküljel välja toodud. Pikemalt saab analüüsiga
tutvuda meie kodulehel www.torivald.ee.
Hetkel on Tori Vallavalitsusel käimas läbirääkimised Pärnu linnaga, mis puudutab külade võimalikku Pärnu linna koosseisu arvamist. Otsuse
langetamise aluseks saab olema rahvaküsitlus, mis
saab toimuma lähitulevikus, anname sellest teile
aegsasti teada meie infokanalites ja vallalehes.
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TeaTed
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

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:
• 04.-07.10.2018
• 01.-04.11.2018
• 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.

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

vaSTSündinUd
vallaKodaniKUd
Jesse ristal
remo Soosaar
Joel Tilk
herbert vespere
Markus Koit
eero Tõnsing
aron arens
Karl Johan Sakk
Miron Mitt
eliise nurk
Maria Galkin
Kadri vaar
Käteliis Kruusmaa
adeele Kuuskla
eliise ionov

23.07.2018
2.08.2018
2.08.2018
6.08.2018
6.08.2018
12.08.2018
14.08.2018
14.08.2018
15.08.2018
19.07.2018
24.07.2018
3.08.2018
6.08.2018
19.08.2018
22.08.2018

Õnnitleme!

Meie hUlGaST on lahKUnUd

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

Jüri Aava
Mihkel Bauer
Jüri Pakk
Jaan Pilliroog
Vello Niibo
Tiit-Feliks Saar
Leida Toom
Vaike Roosileht
Maimo Tugedam
Agnes Kivikas
Veronika Rose
Evi Heinsoo
Tiiu Tamme
Anne Veeremets

Ostan vanu
kuni 1945. a
postkaarte ja fotosid.
Sobivad ka kasutatud.
Hind kuni 10€/tk.
Tel 5590 6683

13.05.1939 - 20.08.2018
28.01.1940 - 10.08.2018
28.03.1942 - 3.08.2018
25.12.1942 - 27.08.2018
13.02.1943 - 19.08.2018
27.03.1943 - 19.08.2018
02.06.1921 - 13.08.2018
28.11.1921 - 31.07.2018
27.11.1928 - 7.08.2018
12.12.1928 - 13.08.2018
08.01.1930 - 6.08.2018
28.03.1932 - 29.08.2018
19.04.1950 - 15.08.2018
06.09.1952 - 20.08.2018

Korstnapühkimistööd,
kütteseadmete
hooldus ja remont.
Tel 5645 0529

Soovin üürida 1-toalist
korterit või ühte tuba
Tori vallas. Väga kiire!
Tel 5614 7856
Muudatused Jõesuu
bussiliinides! Seoses
liinilepingu lõppemisega ei
sõida enam esmaspäevased
ja neljapäevased bussiringid
Sinti ja Torisse. Vallavalitsus
tegeleb probleemi
lahendamisega ja alternatiivi
leidmisega. Vabandame
ebamugavuste pärast! Kui on
sotsiaaltranspordi vajadus,
siis kontakteeruge kohaliku
sotsiaaltöö spetsialistiga:
Silvi Pooliga, helistades:
446 6001, 518 4066
Eliisabeti kirikus alustas
pühapäevakool. Sinna
oodatakse ka Tori valla
lapsi, vanuses 7-15 a.
Pühapäevakool toimub
igal laupäeval kell
11.00-13.00. Õpitakse
piiblilugu, meisterdatakse,
joonistatakse, tehakse
näitemängu. Kontakt: Kaidi
Suviste, 5661 5537
Alates 1. oktoobrist on
liinil nr. 13 lisaväljumine
Tammiste aiandi peatusest
kell 19:26 (buss sõidab Haigla
peatuseni). Liin nr. 16 hakkab
väljuma Tammiste lasteaia
peatusest igal tunnil kell 6:07
– 22:07. Nr. 16 enam Pärnu
linna poole suunduvatel
ringidel Tammiste aiandi
peatust ei läbi.
Are Huvikeskus kutsub
Endla teatrisse 25. oktoobril.
Etendus “Väljast väiksem kui
seest”, info ja piletid (15€)
Vilja Alamaalt, tel 510 5498
Are Huvikeskus kutsub
30. septembril Tallinnasse
külastama Okupatsioonide
ja Vabaduse Muuseumit,
Eesti Filmimuuseumi,
Kommunismiohvrite
mälestusmärki, Teletorni
ja seal olevaid näitusi. Hind
22€, sisaldab külastuspileteid
ja lõunasööki. Lisainfo Vilja
Alamaalt, tel 510 5498
Sauga Raamatukogu on
18. ja 19. oktoobril suletud
seoses töötaja osalemisega
Eesti raamatukoguhoidjate
kongressil.
Esmaspäeval, 1. oktoobril
“Tuntud inimene
raamatukogus”: Sauga
Raamatukogus teenindab
lugejaid ansambli Sibyl Vane
solist Helena Randlaht.
Huvilistel on võimalik osta
ansambli plaate ja meeneid.
Teisipäeval, 9. oktoobril
kell 19 Sauga raamatukogu
mälumäng Sauga noortekeskuse saalis. Tel 443 1409
Tori valla noorsoo- ja
piirkonnapolitsei kutsub
üles kiivreid annetama! “Kui
Sinul on jäänud koju seisma
kehtivusajaga töökorras
rattakiiver, siis palub Politsei
võimalusel need tuua Sindi
politseijaoskonda (Paide mnt
5, Sindi linn) või kirjutada
meile Facebooki ja anda
teada kuhu saame me ise
järele tulla. Sel viisil saame
aidate me neid kes endale
kiivrit võimaldada ise ei
saa. Teha midagi head on
puhas rõõm, panna keegi
naeratama on veel suurim
rõõm. Turvalist liiklemist!”
Vaata täpsemat vallas
toimuvate ürituste kalendrit
www.torivald.ee/kalender

KoerTe Ja KaSSide
vaKTSineeriMine
MarUTõve vaSTU
TOIMUB KÄESOLEVAL
AASTAL 7. oktoobril
JÄRGMISTES
PUNKTIDES:
1. Kell 12.00 Sindi
Maxima parklas
2. Kell 14.00 Sauga
Konsumi parklas
Vaktsineerimine
marutaudile 2€
Kompleksvaktsiin 17€
Info tel 5647 7896
LOOMAARST
Viive Pukka

Tervise Paradiis võtab
tööle
veekeskuse
puhastusteenindaja.
Täiendav info telefonil
5307 6618 või meili
teel info@spa.ee.

