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Kõikjal vallas tähistati vastlapäeva
Vastlapäev on eestlaste rahvakalendris üks populaarsemaid tähtpäevi, seda tähistati
tänavugi valla erinevates paikades.
Vastlanädal algas 11. veebruaril Tori põhikooli juures, kus toimus meeleolukas
vastlatrall. „Alustasime ühise
vastlatantsuga ja lõpetasime
traditsioonilise saanisõidu,
hernesupi ja kuklitega. Sinna
vahele mahtus mitmeid lõbusaid ja sportlikke tegevusi,
kus pandi proovile võistkonna kiirus, osavus ja meeskonnatöö oskused. Niisugust
möllu, nagu oli kelgumäel,
pole juba mitmel aastal näha

saanud ja ühtegi kurba nägu
mina küll ei kohanud,“ ütles
Tori spordiklubi juhatuse esimees Andra Sõmer. Toreda
päeva eest palus ta tänada
spordiklubi liikmeid ja Tori
põhikooli
korraldusmeeskonda, Tori vallavalitsust,
osaühingut Laane Tallid,
kohvikut „Kuuvarjutus“, Jüri
Pärna, Algis Martsood ja Kalev Saart.
13. veebruaril tähistasid
ühiselt vastlaid Are kool ja
Are avatud noortekeskus.
Are kooli huvijuht Karmen
Leppoja meenutas rõõmsat
päeva: „Käidi kelgumäel pikemaid liuge laskmas ja Are

Ares võeti mõõtu pikema liu laskmises. Foto: Karmen
Leppoja

pargis orienteerumas, kus
punktides sai võistkonnaga vanasõnu ritta seada, disc
golf i mängida, puslet kokku
panna, liugu lasta, kotijooksu
joosta, „Tibutantsu” tantsida
ja kõike seda aja peale. Liud
lastud, punktid edukalt läbitud, ootas kooli õues kokk
sooja tee, supi ja vastlakuklitega. Väga vahva päev oli, saime põsed punaseks ja ninad
vahukooreseks!“
17. veebruaril tähistati Sindi naisliidu ja vene segakoori
Slavjanotška ühisel eestvedamisel vastlapäeva Sindi
seltsimaja ees. „Naisliidu esinaine Juta Velleste tervitas
vastlapäeval osalejaid ja tänas
Tori vallavalitsust, kes kostitas rahvast paarisaja vastlakukliga. Renna Järve tutvustas vastlapäeva kombeid.
Kukleid ja teed jagas Edvi
Kukk. Külliki Almosen korraldas lastele võistlusmänge
ja andis auhinnaks maiustusi.
Mänge korraldas ka Slavjanotška, väga oodatud oli nende laulmine. Samal ajal tegi
Sauga kandi mees Boriss lastele hobusaaniga vastlasõitu.
Lapsi jätkus küllaga ka samas

Toris lustisid kelgumäel nii lapsed kui täiskasvanud. Foto:
Ülo Soomets

Vene segakoor Slavjanotška vastlapäeval Sindi seltsimaja
ees. Foto: Urmas Saard

Saugas oli kõige populaarsem hobusõit. Foto: Ave Grenberg

kõrval asuvale Kahurimäele,“
andis Sindist ülevaate Urmas
Saard.
Samal päeval peeti ka Sauga alevikus noortekeskuse
juures sportlikku vastlapäeva,
kus võisteldi pikema liu laskmises, kelguvedamises ja räätsajooksus. Tublimatele võistlejatele jagati vastlakukleid,
traditsiooniliselt pakuti rah-

vale hernesuppi. Igaühel oli
võimalus õppida kada valmistamist. Hulk vastlapäevalisi soovis sõita tiiru või
kakski uhkes hobuvankris.
„Päev oli sisukas ja sportlik,
koosolemise rõõmu jagus nii
lapsevanematele kui lastele,“
sõnas päeva korraldaja Helen
Paluoja Sauga avatud noortekeskusest. „Tänan päevajuhti Helena Randlahti, DJ-d
Karli Allikut, toitlustajat Õie
Kukke, Sauga Lions Clubi,
osaühingut Laane Tallid, vabatahtlikke Liivia Koolmet,
Piia Salundit, Ivika Uslovit ja
Monika Kikajoont.“
Sauga põhikooli vene keele õpetaja Karolina Toomsalu tõstis esile kaheksanda
klassi õpilasi Ksenia Proninat, Eliisa Seina ja Karolin
Smõtškovi, kes valisid oma
uurimistöö teemaks „Maslenitsa tähistamine“. „Sel aas-

tal langesid vastlapäev Eestis
ja Venemaal kuupäevaliselt
kokku. Tüdrukud tahtsid
rohkem teada saada vastlanädala tähistamise traditsioonidest Venemaal ja rääkida
nendest kuuenda klassi õpilastele, kes õpivad vene keelt
esimest aastat. Ksenia, Eliisa
ja Karolin võtsid oma uurimistööd täie tõsidusega. Nad
valmistasid ette huvitavaid
tunde, tutvustasid lastele
püha tekkimise ajalugu ning
kombestikku. Kuuenda klassi õpilased mängisid interaktiivseid mänge, „jutustasid“
joonistustega vastlanädala
seitsmest päevast, küpsetasid
pannkooke ja lasid neil hea
maitsta. Ja muidugi saatsid ära talve vabas õhus. Oli
kõik: köievedu, lumesõda
ning vene kombe kohaselt
isetehtud õlenuku põletamine,“ meenutas õpetaja.

seadusjärgsete ülalpidajateta
(abikaasa, täisealised lapsed ja
lapselapsed) inimestele hooldekodu koha eest tasumiseks
olukorras, kui inimesel endal selleks raha ja vara napib.
Erandkorras võib vald appi
tulla ka siis, kui seadusjärgsed
ülalpidajad on küll olemas,
kuid nad ei ole ise võimelised
ülalpidamiskohustust täitma
ega hooldekodu kohatasu
maksmisel täies ulatuses osalema. Tegu on siiski erandiga,
enne toetuse määramist analüüsitakse olukorda põhjalikult.
Ühekordset toetust makstakse hädavajalike või erakorraliste kulutuste katmiseks. Siia alla käivad ravimid,
transport, hariduse omandamisega seotud kulud, tulevõi loodusõnnetuse tõttu
kahju kannatamine ja muu
selline olukorras, kus perel
endal sissetulekut napib.

Täiendava
sotsiaaltoetusena on vallal riigi poolt
eraldatavast tasandusfondist
sotsiaaltoetuste ja teenuste korraldamiseks võimalik
maksta toimetulekutoetuse
saajatele ka selliseid toetusi,
mille eesmärk on aidata inimestel tööturule naasta.
Kokkuvõtvalt võib öelda,
et sellise lähenemisega ükski
tõsiselt abi vajav inimene ilma
toetuseta jääda ei tohiks ning
minimaalsed vajadused peaks
kõigil saama tagatud. Sissetulekust sõltuvate toetuste osas
on aluseks võetud ühinenud
omavalitsustes kehtinud kõrgeim toimetulekupiir, mis on
elanikele soodsaim lahendus
ning kogu toetuste maksmise ideoloogia on panustada
enim neile, kellel selleks vajadus suurim, ehk ennekõike
just lastele ja peredele, jätmata seejuures varju teisi abivajajaid.

Sotsiaaltoetused uues vallas
Priit ruut
abivallvanem

Veebruarikuus hakkasid uues
Tori ühendvallas kehtima
ühtlustatud sotsiaaltoetuste
liigid ning tingimused, millele toetuste saajad peavad
vastama. Samuti on ühtlustatud toetuste summad, millest
enamik on varasemaga võrreldes kasvanud.
Sotsiaaltoetused jagunevad kaheks – sellisteks, mida
makstakse teatud sündmuse
alusel, ehk sissetulekust sõltumatuteks toetusteks ning
nendeks, mis sõltuvad inimese sissetulekutest. Sissetulekust sõltumatud toetused on
sünnitoetus 500 eurot, matusetoetus 250 eurot, koolitee
alustamise toetus 100 eurot
ning eakate sünnipäevatoetus 50 eurot. Kui teisi toetusi
makstakse tagasiulatuvalt 1.

jaanuarist, siis eakate sünnipäevatoetus, millele on õigus
juubilaridel alates 80. eluaastast ning 90. eluaastast kõigil
sünnipäevalastel, makstakse
alates 1. veebruarist. Samuti
ei sõltu sissetulekust hooldajatoetused, mille määr on 50
eurot ning mida makstakse
sellises summas täisealise sügava puudega isiku hooldajale. Raske puudega isiku hooldajale makstakse toetust 60%
ulatuses ehk 30 eurot kuus.
Olulisel määral on tõusnud
toetused raske ja sügava puudega laste hooldajatele, kes
oma hoolduskohustuse tõttu
ei saa tööl käia. Hooldajatoetus lapse hooldajale sõltub
lapse vanusest ning puudeastmest, olles vahemikus 100250 eurot.
Sissetulekust
sõltuvaid
toetusi makstakse elanikele, kelle leibkonna sissetulek
jääb alla 2,5-kordse riikliku

toimetulekupiiri, milleks on
käesoleval aastal 140 eurot
leibkonna esimese täisealise
liikme kohta ning 118 eurot
igale järgnevale liikmele. Laste toimetulekupiir on 168 eurot kuus. Seega tekib elanikul
sissetulekust sõltuva toetuse
saamise õigus sellisel juhul,
kui võetakse aluseks leibkonnaliikmetele ette nähtud
toimetulekupiir, korrutatakse
see summa 2,5-ga ning saadud tulemus on suurem kui
leibkonna kõigi liikmete kogusissetulek. Arvesse ei võeta
puuetega inimeste seaduse
alusel makstavat puudega lapse toetust, puudega tööealise
inimese toetust ega puudega
vanaduspensioniealise inimese toetust.
Sissetulekust sõltuvateks
toetusteks uues Tori vallas on
toetus koolieelse lasteasutuse
toidu eest maksmiseks, mille eesmärgiks on asjaolu, et

kõigile lastele oleks lasteaias
kogu päeva jooksul tervislik
toit tagatud. Uue korra kohaselt on lasteaiatoit tasuta ka
kõigile kolme- ja enamalapseliste perede lastele ning siin ei
ole sissetuleku suurus oluline.
Mõlemal juhul on soodustuse
saamiseks vajalik esitada avaldus Tori vallavalitsusele.
Sissetulekust sõltub ka abivahenditoetus, mida makstakse invavahendi, prilliklaaside, kuuldeaparaadi ja muu
igapäevaelu toetava abivahendi hüvitamiseks.
Arendustegevuse toetus on
ettenähtud lastele, kellel on
perekonna väikese sissetuleku tõttu raskusi tasuda kooli
korraldatavate ekskursioonide, teatrikülastuste või muude sarnaste tegevuste eest.
Siin võib pere eest olla taotlejaks ka kooli pedagoog, kes
probleemi märkab.
Hooldustoetust makstakse
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VALLAVALitSuSES OtSuStAti
31. jaanuaril
1. Volitada lastekaitsenõunikku
esindama Tori Vallavalitsust pangas Tori Vallavalitsuse eestkostel
oleva alaealise eest.
2. Nimetada OÜ Sindi Vesi nõukogu liikmeteks Toomas Parm,
Irina Gofman ja Ester Märss.
3. Anda nõusolek Tori valla munitsipaalomandis oleva kinnistu
(Pärnumaa, Tori vald, Sindi linn,
Veski tänav) isikliku kasutusõigusega koormamiseks Elektrilevi OÜ kasuks maakaabelliini ja
elektriliitumiskilbi paigaldamiseks.
4. Korraldada lihthankemenetlus Tori muuseumi aidahoone katuse renoveerimiseks.
5. Väljastada projekteerimistingimused ELA083 Pärnu-SaugaSuigu-Sindi-Tori mikrotorustikus
valguskaabli Sindi linna territooriumil paikneva osa projekteerimiseks.
6. Anda kasutusluba Tammiste
külas üksikelamu kasutusele võtmiseks.
7. Anda luba Sindi Naisliidule
vastlapäeva korraldamiseks Sindi
Seltsimaja õues 13. veebruaril ja
eraldada tegevustoetust summas
190,73 eurot ürituse läbiviimiseks.
8. Kinnitada konkursside komisjonide koosseis seoses välja
kuulutatud konkurssidega järgmiselt: Lauri Luur – vallavanem,
komisjoni esimees; vallavalitsuse
vastava osakonna juht ja/või vastava teenistuja vahetu juht; volikogu
esimees ja/või volikogu vastava
valdkonna komisjoni esimees; Eve
Atka – andmekaitse- ja personalispetsialist.
9. Määrata tagasiulatuvalt ühele
sügava puudega lapsele hooldaja
igapäevase toimetuleku tagamiseks.
10. Eraldada jaanuaris 2018
hooldajatoetust
kogusummas
616,96 eurot.
11. Maksta esimesse klassi astuja
toetust ühele lapsele.
12. Maksta sünnitoetust kogusummas 200 eurot kahele isikule.
13. Jätta rahuldamata toetuse
taotlejate avaldused, kelle kuu netosissetulek ületab toimetulekupiiri.
14. Tunnistada kehtetuks Are
Vallavalitsuse 19.10.2016 korralTori Vallavalitsus teatab Tori
vallas Eametsa külas Pärnu
lennujaama kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamisest 07.02.2018 Tori
Vallavalitsuse korraldusega
nr 175. Pärnu lennujaama
kinnistu (73001:003:0086)
suurus on 219,34 ha ning
maakatastri sihtotstarve on
transpordimaa 100%.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on lennujaama reisiterminali hoone
renoveerimine ja laiendami-

dus nr 164 „Busside kasutamise
teenuse hindade kehtestamine“.
7. veebruaril
1. Viia kantselei koosseisust infohalduse spetsialisti ametikoht
finantsosakonna koosseisu ja nimetada ümber raamatupidaja
ametikohaks.
2. Anda Pärnu Motoclub MTÜle luba korraldada 17.02 Pärnu
Lennuvälja Motopargis EMF Eesti Karikavõistluste 1. etapp „ Pärnu Talvine Kestvuskross“.
3. Anda vabastused korraldatud
jäätmeveost kinnistutele, kus pole
alalist elukohta ja olmejäätmeid ei
teki.
4. Korraldada avatud hankemenetlus „Jänesselja lasteaia projekteerimis-ehitushange“.
5. Algatada Pärnu lennujaama
kinnistu detailplaneering.
6. Anda nõusolek Eametsa külas asuva ja Tori vallale kuuluva
kinnistu isikliku kasutusõigusega
koormatud maa-ala suurendamiseks OÜ Elektrilevi kasuks maakaabelliinidele.
7. Muuta Sauga Vallavalitsuse
21.03.2005 korraldust nr 72 „Jaamatee ja Veski kinnistute detailplaneeringute kehtestamine“. Veski tn 7 maaüksuse sihtotstarbeks
määrata 100% üldkasutatav ala.
8. Mitte eraldada eluruume kahele kodanikule, kuna ei ole täidetud tingimused määruse „Sindi
linna omandis olevate eluruumide
valdamise, kasutamise ja käsutamise kord“ alusel.
9. Pikendada Sindi linnas eluruumide üürilepingud 16 isikul
ja ühe isikuga sõlmida eluruumi
üürileping.
10. Kinnitada Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli hoolekogu koosseis.
11. Kinnitada Sindi Gümnaasiumi hoolekogu koosseis.
12. Maksta sotsiaaltoetused kahele inimesele.
13. Maksta lisatoetust ühele inimesele.
14. Maksta sünnitoetuse teise ja
kolmanda osa väljamaksed kolmele inimesele.
15. Võimaldada kahele puudega
lapsele sotsiaaltransporditeenust.
16. Hüvitada ühele puudega
lapsele transpordikulud.
ne, hooldetehnika hoone ehitamine, lahendades seejuures
juurdepääsud ja liitumise tehnovõrkudega. Planeeringuga
ei muudeta maa sihtotstarvet.
Detailplaneering ei muuda
Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine,
selle algatamise kaalumine
ning eelhinnangu koostamine
ei ole vajalik keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi

17. Hüvitada riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega
lastele abi osutamiseks eraldatud
vahenditest lapsehoiuteenusega
seotud kulud kahele inimesele.
14. veebruaril
1. Väljastada projekteerimistingimused Nurme külas üksikelamu
püstitamiseks ja selleks vajaliku
ehitusprojekti koostamiseks.
2. Väljastada projekteerimistingimused ELA91 Are-Tootsi-ToriVihtra mikrotorustikus valguskaabli Tori valla territooriumil
paikneva osa projekteerimiseks.
3. Väljastada projekteerimistingimused Pärnu lennujaama
kinnistule lennuliiklusalale uue
sademevee süsteemi rajamiseks ja
tuletõrje veevõtukoha rajamiseks
maa-aluse mahutiga ning nendeks
vajalike ehitusprojektide koostamiseks.
4. Anda ehitusluba Tammiste
külas üksikelamu püstitamiseks.
5. Anda kasutusluba Tammiste
külas kahe korteriga elamu kasutusele võtmiseks.
6. Teavitada Pärnu Linnavalitsust Tori Vallavalitsuse seisukohast Pärnus, Nurmenuku tn 1, 2,
3, 4, 5, 5a, 8, 10, 16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistute detailplaneeringu kohta – planeeringuga
on tutvutud ja ettepanekuid ei ole.
7. Korraldada Tori valla sümboolikakavandite (vapp ja lipp)
konkurss ja moodustada hindamiskomisjon.
8. Kinnitada Tori Valla Teatajas
avaldatava reklaami ja kuulutuste
hinnad.
9. Kinnitada kahe ürituse piletihinnad.
10. Moodustada hoolekandekomisjon.
11. Kinnitada sotsiaaltoetuste
taotlemiseks esitatavate avalduste
vormid.
12. Kinnitada 2018. aastaks sotsiaaltoetuste määrad: matustoetuse määr 250 eurot, koolitee alustamise toetuse määr 100 eurot,
hooldajatoetuse määr 50 eurot ja
eakate sünnipäevatoetuse määr 50
eurot.
13. Rahastada ühe lapsehoiuteenusel käiva lapse lapsehoiuteenuse
kohatasu kuni 31.08.2018.

KeHJS) § 33 lg 1 ja 2 mõistes,
kuivõrd detailplaneeringuga
kavandatav tegevus ei ole vastuolus asjaomaste strateegiliste
planeerimisdokumentidega,
s.h planeerimisseaduse § 142
lg 1 mõistes, ning ei kavandata
KeHJS § 6 nimetatud olulise
keskkonnamõjuga tegevusi.
Algatamise
korraldusega
saab tutvuda valla kodulehel
www.torivald.ee.
Info piret.kallas@torivald.ee
ja tel 442 0330.

uuED tÖÖtAJAD VALLAVALitSuSES
Arendusnõunik

Kaie Toobal

kaie.toobal@torivald.ee

505 8426

Sauga

Ehitusspetsialist

Mairis Karus

mairis.karus@torivald.ee

5551 0654

Sauga

Korrakaitseametnik

Priit Rööp

priit.roop@torivald.ee

5307 7673

Tori

Vallavara nõunik

Gunnar Vahtra

gunnar.vahtra@torivald.ee

53090332

Tori

Tervise- ja sporditöö spetsialist

Agris Juhkov

agris.juhkov@torivald.ee

5915 1989

Sindi

Korraldatud jäätmeveost endise tori valla
piirkonnas
Kuni 28. veebruarini osutab korraldatud jäätmeveo teenust endise
Tori valla piirides Ragn-Sells AS.
Uue teenuseosutaja leidmiseks on
hange koostamisel ning lähiajal
pannakse see riigihangete registrisse üles.
Ragn-Sells AS-iga on kokku
lepitud, et uue vedaja leidmiseni
jätkavad nemad endise Tori valla piirkonna teenindamist.
Kuna uue teenuseosutaja rakendumise aeg ei ole kindel, siis
Ragn-Sells AS klientidele graafikuid välja ei saada. Veograafikuid saate jälgida iseteenindusest

www.ragnsells.ee/iseteenindus,
kuhu peate ID-kaardiga sisse logima. Lihtsam võimalus on minna
Ragn-Sells AS-i kodulehele www.
ragnsells.ee/klienditugi/graafikud
ja vaadata järgmist veopäeva ilma
sisse logimata, valides piirkonnaks
Tahkuranna KOJV(!) ning sisestades oma aadressi.
Kui teil arvuti kasutamise võimalust ei ole, võtke järgmise veopäeva teada saamiseks ühendust
Tori valla registripidaja Janne Soosaluga, tel 442 0722, 525 3929;
e-post janne.soosalu@torivald.ee.

1. märtsist teostab Sindi linnas
olmejäätmevedu
Eesti Keskkonnateenused AS
Elanikud, kes pole veel lepingut saanud või kel on küsimusi
veograafiku ja prügikonteinerite kohta, võtke palun ühendust
Eesti Keskkonnateenused AS-iga
telefonil 435 5025 või e-posti

aadressil parnu@keskkonnateenused.ee
Tori vallavalitsuses vastab
küsimustele Janne Soosalu, tel
525 3929, e-post janne.soosalu@
torivald.ee.

Huviringid noortekeskustes
Tori vallas on kolm avatud noortekeskust: Are avatud
noortekeskus, Sauga avatud noortekeskus ja Sindi avatud
noortekeskus, lisaks töötavad Suigu noortetuba ja Tori
noortekas.
Noortel on võimalik osaleda erinevates huviringides ja
vabaaja tegevustes.
ArE AVAtuD NOOrtEKESKuS
Avatud E-R kl 14-18, aadress Pärivere tee 17; tel 518 4561.
Huviringid
Judo – E ja R, korraldab judoklubi Samurai. Tasuline.
Eva Tauli laulustuudio – E. Tasuline.
Jalgpall – E, K ja R, kaks gruppi, korraldab jalgpalliklubi
Poseidon. Tasuline.
Keraamikaring – T. Tasuline.
Showtantsuring – N.
Robootikaring – K (toimub Are koolis).
Kokandusring – T.
Bändiring – R.
SAuGA AVAtuD NOOrtEKESKuS
Avatud E-R kl 14-20, aadress Põõsalinnu 2, Sauga alevik;
tel 5695 1200.
Huviringid
DJ-koolitus – E.
Võrkpall – T ja K (toimub
Rahvatants – E.
endises Sauga vallamajas).
Kitarriõpe – T ja N.
Fotograafia – K.
Kokandus – K.
SiNDi AVAtuD NOOrtEKESKuS
Avatud E, K, N, R kl 14-20; L kl 10-16, aadress Paide mnt 1,
Sindi; tel 520 6993.
Huviringid
Trummiring – E.
Lauamängude ring – K.
Fotoring – E.
Arvutigraafika ring – N.
Iluvõimlemisring – T.
Kitarriring – R.
Automudelismiring – T.
Keraamikaring – R.
Kunstiring – K.
Raadioring – L.
SuiGu NOOrtEtOAS (asub Suigu seltsimajas) toimuvad
E-R kell 14-18 erinevad huvitegevused ja üritused, juhendaja Kärt Pähkel, tel 5650 1898.
tOri NOOrtEKAS (tegutseb Tori põhikooli ruumides
E ja T kell 15-18) toimub esmaspäeviti kokandusring (kahes
grupis), teisipäeviti erinevad tegevused, juhendaja Katrin
Hansumäe, tel 5343 7536.
täpsem info ringide toimumise kellaaegade kohta
noortekeskustest.
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Valla raamatupidamisteenistuse nõuanded ja soovitused
klientidele nende paremaks teenindamiseks
Ühinenud Tori vallas edastatakse
klientidele igakuiselt üle tuhande
ühesaja arve. Ühe raamatupidaja kohustuseks on pea neljasajale
kliendile arve edastamine ja kontroll maksete laekumise üle, lapsevanemal või muul kliendil on see
kohustus tunduvalt väiksem. Täname neid kohusetundlikke, kes
on arved õigeaegselt ja korrektselt
tasunud. Kui miski on arusaamatu või arve valesti koostatud, on
parim viis selguse saamiseks tele-

fonikõne või e-kiri arve esitajale.
Palume järgida arvel toodud juhiseid – maksekorraldusel viidata
arve numbrile ja teenuse saaja nimele, tasuda arve sendi täpsusega, jälgida ülekande saaja nime ja
kontonumbrit – Tori Vallavalitsus,
EE642200001120160667.
Kui
üks lapsevanem tasub mitme lapse
lasteaiatasusid, siis võib seda teha
ühe maksekorraldusega, selgitusse
kirjutage arvete numbrid ja laste
nimed.

Üldjuhul esitatakse arve tarbitud
teenuste eest järgmise kuu algul ja
kliendil lasub kohustus see õigeaegselt tasuda. Palun oodake arve
ära ja tasuge see nõutud tähtajaks,
ärge tehke ettemakseid, selgitamata laekumised kantakse teile tagasi. Tähtajaks tasumata summad
kajastuvad võlana järgmisel arvel.
Võlgnike üle võetakse kasutusele
range kontroll ja vajadusel rakendatakse maksekäsu kiirmenetlust.
Meeldivat koostööd!

Sindi linnaraamatukogu on noorte kunstnike päralt
ENE MicHELiS

Sindi linnaraamatukogu
direktor

Üle kahesaja raamatukogu on
ühinenud rahvaraamatukogude ühise projektiga “Noor, loo,
too – kunst raamatukokku!”,
mis pühendatud Eesti Vabariigi sünnipäevale.
Oleme meiegi Sindis koos
kohalike noortega osalised
üle-eestilises projektis ning

teeme oma riigile uhke kingituse. Vastlapäeval avatud
Sindi gümnaasiumi 11. klassi
õpilase Egon Gentaleni (fotol)
isikunäitus jääb avatuks 20.
aprillini.
Egon on enda kohta öelnud
nii: „Joonistamine ja maalimine – selline kunst on mulle alati meeldinud. See ei ole
minu jaoks mingisugune paberile kritseldamine ja ajaraisk
– see on midagi sügavamat.“
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Sauga kooli õpilased on matemaatikas tublid
HELi ALuMEtS
Sauga põhikooli
õppealajuhataja

Veebruari esimesel päeval võtsid
omavahel mõõtu Pärnu maakonna parimad nuputajad.
7. klassi arvestuses käis kahe
kooli vahel nii tihe rebimine, et
võitja välja selgitamiseks oli tarvis esitada lisaküsimusi. Võitjaks
tuli seekord Lihula gümnaasiumi võistkond, teise koha saavutas
Sauga põhikooli võistkond koos-

seisus Anders Vugt, Carlyn Pukk
ja Hannabell Žukov (õpetaja Tiina Pärn). 5.-6. klassi arvestuses
võitis esikoha Sauga põhikooli
esindus, kuhu kuulusid Kevin
Reimann, Rain-Robin Kurg,
Asso Meri ja Jürgen Tamm (juhendas õpetaja Tiina Pärn). Mõlema vanuserühma kaks esimest
esindavad maakonda üleriigilisel
Nuputa võistlusel 5. mail Tõrva
gümnaasiumis.
7. veebruaril toimus matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor Koi-

dula gümnaasiumis. 7. klassi õpilane Anders Vugt (õpetaja Tiina
Pärn) jagas ühesuguste punktide
arvuga koos Lihula koolipoisiga
oma vanusegrupis II ja III kohta. 9. klassi õpilane Andres Alumets (õpetaja Ants Alumets) on
juba mitu aastat varem võitnud
9. klasside olümpiaadil. Seekord
tahtis ta end proovile panna 11.
klassi olümpiaadil, kus saavutas I
koha ja 30 punkti 42-st, II koha
õpilasel oli vaid 12 punkti.

Sindi tuletõrje seltsi 2017. aasta
KAtAriiNA VAAbEL
Sindi tuletõrje SeltS

Meie vabatahtliku seltsi nelja tegevusaasta jooksul oleme saavutanud juba palju, kuid uusi eesmärke jätkub.
Ennetustöö
2017. aasta alguses saime projekti
toetusel uute ennetusvahenditena väikesed päästeriided, mis on
üritustel nii laste kui ka nende
vanemate lemmikuks osutunud.
Samuti täienes meie ennetusvahendite rida helitehnikaga, mis
annab võimaluse üritustel valjuhäälselt ohutussõnumeid hõigata.
Veebruaris puutusime kodukülastuste käigus kokku ühe väga
ohtliku elamispinnaga Sindi linnas. Info sai edastatud õigetele
ametkondadele ja tänaseks on
tänu Lääne päästekeskuse, Lääne
prefektuuri ja Sindi linnavalitsuse koostööle inimesed ohtlikult
pinnalt turvalistele ümber paigutatud.
Aasta jooksul osalesime nii mõnelgi üritusel – ÖöKEATil, noortelaagris Paikusel, maakaitsepäeval Reiu puhkekeskuses ja Sindi
laadapäeval. Kui näete meid mõnel üritusel nõu andmas, astuge
julgelt ligi, kaotada pole midagi,
ainult võita!
Eelmisel aastal tegime Sindis
kolmkümmend kodukülastust,
nendega jätkame ka uuel aastal.
Kes soovib meid enda juurde koju
tuleohutusalast nõu andma, võib
helistada päästeala infotelefonile
1524 ja tellida Sindi tuletõrje seltsilt nõustamise.
Majaehitus
2017. aasta soojade ilmade saabudes algas suurem töö ka seltsi
krundi peal, kuhu tulevikus peab

kerkima maja. Paljud õhtud ja
vaba aeg sai veedetud just seal,
ühise eesmärgi nimel tööd tehes.
Eelmisel aastal toetas meie maja
ehitust ehitusmaterjalidega kohalik ettevõte AS Reiden. Oleme
neile selle eest väga tänulikud!
Ehitamisega jätkame ka sel aastal.
Üritused
Jaanuarist on meil lisaks Facebooki lehele koduleht www.sindituleselts.wordpress.com, kuhu postitame infot oma tegevuste kohta.
Kodulehelt on võimalik leida ka
seltsi tegevusi tutvustav video,
mis valmis samuti eelmisel aastal.
Märtsis külastas meie liikmeid
ja komandot peaminister Jüri
Ratas. Arutluse all olid pääste- ja
ennetustegevused ning koostöö
kutseliste päästjate ja vabatahtlike vahel. Peaminister tänas meid
panuse eest kogukondliku turvatunde loomisel. Täname tedagi
meeleoluka kohtumise eest!
Juba teist aastat osalesime „Teeme ära!“ talgupäeval – paigaldasime veeohutuspüstaku Viira
ujumiskohta Sindis. Korrastasime
ümbritseva maastiku ja põletasime järelevalve all oksi, samuti
vaatasime üle meie poolt 2016.
aastal talgute raames korda tehtud ujumiskoha kalmistu juures.
Pidasime omakeskis ka õppepäeva, kus kordasime üle tehnilisi
tarkusi. 2017. aastal oli seltsil 51
väljakutset, reaalselt reageerisime
22 sündmusele, millest suuremad
olid Sindi raba põleng ja tulekahju Hirvela elamurajoonis.
Muude tegevuste hulgas käisime Pärnu uuel staadionil jalgpallimängu turvamas ning saime
osa Weekendist. Aasta lõpetasime
seltsi neljanda sünnipäeva tähistamisega. Uut aastat alustame uue
hooga!

Muinasjutt on raamatus, juttu Ena vestab…
ENE MicHELiS

Sindi linnaraamatukogu
direktor

Veebruari algul jõudis giid, maailmarändur ja raamatuautor Ena
Mets oma jutuõhtuga „Inimhetked ja kohtumisretked“ Sindi linnaraamatukogusse.

Ena lapsepõlveunistuseks oli
kirjanikuks saada ning aastaid
on ta elanud kirevat elu, töötades
mitmel maal giidina ning elades
siin- ja sealpool maakera. Eelmise
aasta veebruaris otsustas ta esmakordselt üles astuda päris jutuvestjana.
Ta oli kokku põiminud vested

kummalistest-rikastavatest kohtumistest retkedel Eestis ja mujal
ning vahele mõned millegi poolest mällu sööbinud muinaslood.
Ligi kahe tunni jooksul nautisid
raamatukogu lugemissaali kogunenud paarkümmend kuulajat lugude vahele ka kuuma teed ning
sansula-helisid.

Maadlusklubi Leo maadlejad said kaks täiskasvanute Eesti meistri tiitlit
10. veebruaril Valgas toimunud täiskasvanute Eesti meistrivõistlustel maadluses said Sindi maadlejad
kaks meistritiitlit. Naistemaadluses kaitses tiitlit
Tiia-Triin Tomson (kuni 57 kg). Esimeses matšis
raskesse seisu jäänud Tomsoni päästis poolajavile,
teisel poolajal seljatas ta vastase.
Kreeka-Rooma maadluses tuli Eesti meistriks
(kuni 72 kg) Randel Uibo (pildil paremal). Selles
kaalus oli tal neliteist vastast, kellest kolm on varem
Eesti meistriks tulnud. Esikoha saamiseks tuli võita
neli matši. Head maadlust näitas ka viieteistkümneaastane Robyn Paulberg (kuni 72 kg), kellel oli
sel aastal esmakordselt võimalik maadelda täiskasvanute hulgas. Maadlusklubi Leo treenerid on Harri
Timberg, Gristen Heinmets ja Raigo Paulberg.

Fotol (vasakult): Lauri Lindoja, Maret Kommer, Katariina Vaabel, Jüri
Ratas, Marek Aluste, Toomas Sikk, Roman Lainessaar, Margo Lääts,
Renee Tammet, Taavi Ennemuist, Aivar Kokkuta, Marko Osols.

Selgusid joonistuskonkursi “Eesti 200”
võitjad
KAiE KOOLME

Sauga avatud noortekeSkuSe
noorSootöötaja
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26.02–09.03 toimub Tori vallas riigimaantee nr 19214 Jänesselja-Urge rekonstrueerimise põhiprojekti
avalik väljapanek. Projektiga saab tutvuda valla kodulehel www.torivald.ee.
Küsimused ja ettepanekud palume saata kuuno.meschin@teedelabor.ee.
Avalik arutelu toimub 12.03 kell 16.30 Sauga endises vallamajas Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald.

Sauga raamatukogu ja noortekeskuse korraldatud joonistuskonkursile „Eesti 200” laekus 80 fantaasiapilti teemal „Eesti saja aasta
pärast”.
1.-3. klasside arvestuseks tuli
võitjaks Reiko Lilletai, II koha sai
Laura Tohv ja III koha Carl-Eric
Sarapuu. 4.-6. klasside arvestuses võitis Merili Veskis, II koha
vääriline on Mark-Sander Ardel

ning III koha sai Kevin Reimann.
7.-9. klasside arvestuses pidas žürii ühehäälselt parimaks Laura
Peedi võistlustööd, II koha omanikuks sai Eliisa Sein ja III koha
Kelly Esko Sõber. Võistluse noorim osaleja oli kuueaastane Paulina Ild.
Suur tänu kõikidele osalejatele
ja nende juhendajatele!
Võitjad saavad auhinnad kätte
Sauga noortekeskusest või raamatukogust.
Konkursi parimaid töid saab
näha noortekeskuse fuajees.
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Sindi lasteaias selgitati välja parimad luulelugejad
AStriD PuLS

Sindi laSteaia taSanduSrühma
logopeed-eripedagoog

Sindi lasteaias selgitati jaanuarikuu
vältel välja parimad eesti lasteluule
ettelugejad, kes said esineda lasteaia
luulepäeval. Kõige pisemad, sõimerühma lapsed Sipsikutest valmistasid
esinejatele üllatuse, kandes neljakesi
ette oma luuletuse.
Kui tänu- ja tunnustussõnad lausutud, said kõik osalejad mälestuseks
lasteaia tänukirja, luuleraamatu ja
suure šokolaadist kuldmedali. Žürii
nimetas eriauhinna väärilistena lapsed, kes saavad au ja võimaluse esitada oma luuletust Eesti Vabariigi
100. aastapäeva aktusel Sindi lasteaias. Noorematest, 3-4-aastaste vanuserühmast esinevad aktusel Laura
Soondra ja Mart Vaar Nublude rühmast, õpetajad Anneli Vilgats ja Jani-

Foto: Liina Müür

ka Kull. Vanema vanusegrupi lastest
pälvisid eritunnustuse Grethel Luup
(5-6-aastased) Pesamunade rühmast
(õpetaja Hüüde Kuter) ning Lepat-

Muusikakool tegi Eestile kingituse
Karl Rammi nimeline Sindi muusikakool tegi sajandat sünnipäeva tähistavale
Eesti Vabariigile kingituse
kontserdiga „Ma armastan
Eestit“.
Kingituse tegemisel osalesid Sindi muusikakooli õpilased, õpetajad, sama kooli
vilistlased ja Selja lauluseltsing. Sindi muusikakool on

üheks eesmärgiks seadnud
eesti rahvakultuuri hoidmise ja rahvamuusikaga tegelemise, seepärast tuli kontserdil esitusele eranditult eesti
muusika pärimusmuusikast
eesti tänapäevaste heliloojateni välja.
Rohkem infot ja pildid portaalis www.kylauudis.ee.

Sada lumememme Suigu lasteaia õuele
KätLiN PAHK

are kooli Suigu laSteaia
lepatriinu rühma õpetaja

Suigu lasteaia Lepatriinu
rühm algatas lumememmede meisterdamise Eesti
Vabariigi 100. sünnipäevaks. Mõte meeldis ka teiste

rühmade suurtele ja väikestele, nii otsustati valmistada sada lumest rahvariietes
memme, et teha kodumaale
armas kingitus.
Kõik lumememmed ehitamise päeval valmis ei saanud, aga talv veel kestab ja
küllap tuleb ka see päev, mil
meistritöö lõpetatakse.

URGE NAISSELTSI õhtu
naistepäevameeleolus toimub
esmaspäeval, 12. märtsil kell 17.00.
Tule ühine meiega!

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

tOri SOtSiAALMAJAS
juuksur 12. ja 27. märtsil
kell 10-16. Pediküür ja
maniküür 14. märtsil,
vajalik eelregistreerimine
tel 529 7216.

SÜNDMuSED
11. märtsil kell 14-15
jumalateenistus tori
kirikus.
13. märtsil kell 19.00 Sauga
raamatukogus mälumäng.
Osavõtutasu 1 euro.
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riinude rühmast 6-7-aastased Noora
Lee Laarmann ja Marcus Vaheoja,
keda õpetasid Kadi Reiu ning Helle
Arro.

