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Mait Martinson: „Kivi Sindi gümnaasiumi seinas on väärt
tuhandet kivi Hiina müüris“
UrMaS Saard
uudisteportaal Külauudised

Tartu rahu 98. aastapäeval toimus Sindi gümnaasiumis koostöös Paikuse põhikooliga õpilaskonverents, kus peaesinejana
rääkis diplomaat Mait Martinson.
Sindi gümnaasiumi õpilasesinduse president Eliise Kull ütles
Tartu rahule pühendatud konverentsi sisse juhatades, et erinevalt
eelmistest aastatest, mil esinesid
õpilased, teevad tänavu ettekanded Sindi gümnaasiumi vilistlased. Kordamööda said kõnepuldis
sõna vilistlased Mait Lind, TaaviToomas Tärk ja Lisette Kandima.
Peaettekandega esines diplomaat Mait Martinson. Kull tutvustas kooli vilistlast kogemustega
suursaadikuna, kes on esindanud

Diplomaat Mait
Martinson
Tartu rahu 98.
aastapäevale
pühendatud
konverentsil Sindi
gümnaasiumis.
Foto: Urmas Saard

Eesti Vabariiki Hiinas, Iirimaal ja
Valgevenes.
Esmalt andis Martinson Sindi
gümnaasiumile kingituseks too-

dud sinimustvalge laualipu ühele
kooliaulas istuvale neiule hoida,
hiljem palus ta selle asetada õpilase arvates kõige sobivamale koha-

Kas ühineda Pärnuga ja kui suures ulatuses?
LaUri LUUr
vallavanem

Küsimus, kas ühineda Pärnuga,
on üks valupunkte, mille uus Tori
vallavalitsus ja volikogu peavad
kindlasti ära lahendama. Puhtalt
minu isiklik arvamus on, et haldusreform Pärnumaal ei õnnestunud kõige paremini, kuid hädaldamine siinkohal ei aita. Pigem
tuleb keskenduda sellele, kuidas
edasi minna, kas ja kui palju see
meie igapäevaelu võiks üldse mõjutada ning millised oleksid võimalikud leevendavad meetmed.
Üks on selge: praegu Tori vallas
võimul olev koalitsioon on kokku
leppinud, et Pärnuga ühinemise
kohta tehakse rahvaküsitlus. See
on must-valgelt kirjas koalitsioonilepingus, mis on valla kodulehelt leitav. Esialgu on kavandatud küsitluse läbiviimise ajaks
2018. aasta, kuid lõplik tegevuste
ajagraafik selgub juba protsessi
käigus. Kindlat küsitlusel osalejate alammäära pole kokku lepitud,
kuid siinkohal tekib paratamatult
küsimus saadud tulemuse kaalukuses. Näiteks: kui hääletamas
käib ainult 15% hääleõiguslikest
kodanikest, kas siis kõik ülejäänud

elanikud aktsepteerivad antud tulemust? Ehk siis kogu vastutus antud küsitluse tulemuse ja lõpliku
lahenduse osas jääb elanikele.
Seejärel tekib küsimus, kui
suures ulatuses soovitakse Pärnu linna koosseisu minna. Olen
vallavanema ametis oldud aja
jooksul kuulnud väga erinevaid
arvamusi. Hoolimata elukohast
on ühed poolt ja teised vastu. On
avaldatud arvamust, et isegi kogu
vald peaks Pärnuga ühinema ning
vastupidi, et kogu see küsimus on
üks suur jama ja tuleks ära unustada. Mine võta siis kinni, mis see
õige lahendus on. Ehk olukord on
keerukam, kui esialgu tundub,
mistõttu on igasugune täiendav
informatsioon ja põhjalik suhtlus
elanikega äärmiselt vajalik, et leida sobiv küsitluse läbiviimise ulatus ja saavutada kõigile osapooltele
aktsepteeritav lahendus.
Volikogu liige Andres Mõis esitas 9. jaanuaril volikogule eelnõu,
milles soovib algatada valla piiride muutmise seoses Tori valda
kuuluvate asustusüksuste Sauga
aleviku, Tammiste küla, Eametsa küla, Kilksama küla, Nurme
küla, Kiisa küla või Vainu küla
üleandmisega Pärnu linna koosseisu. Vallavalitsus ei ole asunud

esitatud eelnõu menetlust kuidagi
pidurdama, sest antud küsimuse lahendamine kuulub volikogu pädevusse. Valitsuse kui valla
täitevorgani ülesanne on viia ellu
volikogu poolt tehtud otsused
ning aidata tõstatatud küsimuste
lahendamisele võimalikult palju
kaasa, jäädes seejuures võimalikult erapooletuks. Samas peab
vallavalitsuse kantselei suutma
läbi vaadata kõik esitatud materjalid ja eelnõud, andma neile
omapoolse hinnangu ning tegema
vajalikud täiendused ja parandused, et kõik tehtud otsused oleksid igati seaduspärased. Kõigeks
selleks on ette nähtud kindel minimaalne aeg, sest õigusloomet ei
saa tormakalt teha. Sellest lähtuvalt esitatakse antud eelnõu koos
vajalike täienduste ja parandustega ning kõige muu vajalike materjalidega volikogule arutamiseks 1.
märtsi istungil.
Arusaadavalt tekitab antud küsimus väga palju pingeid ja emotsioone, kuid need ei aita lahenduse
leidmisele kuidagi kaasa. Lugejatele on vast kõige olulisem teadmine, et protsess päädib kindlasti
elanike arvamuse välja selgitamisega. Kaalume kõik argumendid
läbi ja teeme parima otsuse.

le. Õpilane asetas lipu aula seinal
asuva Vabadussõjas langenute
mälestustahvli ette.
Martinson jutustas Tartu rahulepingu originaali pikast teekonnast koju tagasi jõudmisel.
Keerulistel aegadel pakkis Eesti
välisministeerium neli kasti oluliste dokumentidega kokku ja
saatis 1940. aasta märtsis Eesti saatkonda Stockholmi. Juba
sama aasta juulis saadeti need
kastid Nõukogude võimu nõudel
tagasi. Aga suurte toimetamiste
kestel ei märgatud, et üks kast
oli lahti võetud ja Tartu rahulepingu originaal puudu. Lepingu

originaal jõudis Eestisse tagasi
2002. aastal.
„Ega Eesti läbirääkimised ei
lõppenud Tartu rahuga. Aastatel 1993 ja 1994 toimus Lohusalus mingis mõttes kordus. Eesti
poolelt oli Jüri Luik, kes mõneti
meenutas Jaan Poskat. Ta jalutas Vene delegatsiooni juhiga
kalda peal. Nad rüüpasid teed
ja Tartu rahu oli meil nii-öelda laual,“ meenutas Martinson.
Toona ei näidanud Eesti oma sõjalist võimsust, aga „salarelvaks“
oli 1993. aastal laptop. Sel ajal oli
sülearvuti kõva sõna ja selle klõbistamine Vene delegatsioonile
muljetavaldav, sest nemad kasutasid märkmete tegemiseks veel
endiselt paberit ja pliiatsit. Nii
pidasid venelased tõenäoliseks,
et eestlased peavad sülearvuti
abil otseühendust oma lääne liitlastega – USA, Suurbritannia ja
teistega. See oli siis meie diplomaatiline nipp,“ selgitas Martinson.
Veel rääkis Martinson sellest,
et diplomaadina on oluline iga
päev olla eestlane ja sellest kõnelda. „Kui sa asud kohas nimega
Hiina, siis tuleb tõesti rääkida, et
meie maalapi iga kivi – olgu siis
Tallinna Raekoja platsil või Sindi
gümnaasiumi seinas – on väärt
tuhandet kivi Hiina müüris. Kui
julged seda öelda, siis õnnestub
vahel jõuda heade tulemusteni.“

EESTI VABARIIK 100
TÄHTSÜNDMUSED
24. VEEBRUARIl 2018
ToRI VAllAS
ISESEISVUSPÄEVA PIDUlIK lIPUHEISKAMINE

kell 7.55 Sindi raekoja ees.

Pidulik lippude rivistus, lipuheiskamine Sindi raekoja torni, rongkäik.
Kaitseliidu Pärnumaa maleva liputoimkond ja puhkpilliorkester, Pärnumaa
ringkonna kodutütred ja noorkotkad. Sindi gümnaasiumi õpilaste
mõtisklus „Inimeseks olemine“. Sindi laulukoor ja Alen Veziko. Rongkäik
Sindi raekoja juurest Sindi gümnaasiumi õuele ühislaulmisele. Sündmuse
eestvedaja MTÜ Eesti Lipu Seltsi Sindi osakond ja Sindi gümnaasium.
Oodatud saja kandelipu alla koolinoored, seltside ja kogukondade
esindajad!
ToRI FolKlooRIPÄEV “100 AASTAT EESTIMAAD”

kell 10.00 Tori rahvamajas.

Üles astuvad Tori lasteaia, Tori põhikooli ja Tori rahvamaja kollektiivid.
EESTI VABARIIGI 100. AASTAPÄEVAlE PÜHENDATUD PIDUlIK
JUMAlATEENISTUS

kell 12.00 Eesti Sõjameeste mälestuskirikus Toris.

Pärgade asetamine Vabadussõja ausamba jalamile Tori kalmistul.
KoNTSERT „EESTI VABARIIGI 100. SÜNNIPÄEV“

25. jaanuaril avati Sindi
muuseumis
rändnäitus
„Jaan Poska ja Tartu rahu“.
Näituse avapäeval esinesid
Sindi gümnaasiumi õpilased külalistele õpilasteatri
kavaga „Sind tahan ma armastada“, juhendaja õpetaja Eneli Arusaar. Muusi-

kalist elamust pakkus Sindi
gümnaasiumi ajaloo- ja
ühiskonnaõpetuse õpetaja Lembit Roosimäe, kes
mängis viiulil Sillanpää
marssi. Näitus on avatud
kuni 26. veebruarini ja jutustab Poska tööst Eesti riigi heaks.

Sindi muuseumi juhataja Heidi Vellend näituse „Jaan Poska
ja Tartu rahu“ avamisel. Foto: Urmas Saard

kell 14.30 Are huvikeskuses.

„Eesti Vabariik 100“ – Pärnu muuseumi direktor Aldur Vunk.
A. Kivirähki monoloog „Millest kõneleb vana taksojuht kuupaistel“ Indrek
Taalmaa esituses.
Musitseerivad Indrek ja Kristjan Kalda.
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VOLiKOGU iSTUNGiL
Volikogu jaanuarikuine istung
toimus Tori rahvamajas 25. jaanuaril. Istung algas kell 17.15 ja
lõppes 23.30, kohal oli 19 volikogu liiget 23-st.
Enne päevakorrapunktide juurde
asumist tegi Andres Mõis ettepaneku tõsta esimeseks päevapunktiks
ja menetleda eelnõuna päevakorra
punkti 19 (infopunkt): Haldusüksuse piiride muutmise algatamine,
tegevuskava ja ajagraafik. Ettepanek ei leidnud volikogu enamuse
toetust.
Volikogu liikmed Margo Põbo ja
Marko Šorin lugesid ette protestid
päevakorra kohta, toimus arutelu,
päevakord kinnitati 11 poolthäälega.
Volikogus otsustati:
1. Kinnitada sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise kord.
2. Kinnitada toimetulekutoetuse
määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad.
3. Kinnitada hooldaja määramise
ja hooldajatoetuse maksmise kord.
4. Kinnitada Tori valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused.
5. Kinnitada Tori valla huvihariduse ja huvitegevuse kava.
6. Kinnitada korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord.
7. Kinnitada volikogu liikmete ja
volikogu komisjonide liikmete tasustamise kord.
8. Anda nõusolek Tori vallavalitsusele rahaliste kohustuste võtmiseks Tori Muuseumi katuse re-

mondiks kuni 60 000 euro ulatuses
(koos käibemaksuga). Tori mõisa
1814. aastal ehitatud viljaaida –
Tori muuseumi aidahoone katuse
ulatusliku läbisadamisega on tekkinud eriolukord, kus nii ajaloolise
hoone, kui ka hoones hoitava muuseumivara säilimine on ohus.
9. Nõustuda AS Tariston geoloogilise uuringu loa andmisega
Tammiste uuringuruumis Tori vallas Kilksama külas riigile kuuluval
katastriüksusel Surju metskond 48.
10. Nimetada valla esindajad haridusasutuste hoolekogudesse järgmiselt: Are Kool – Vilja Alamaa,
Sauga Põhikool – Kandela Õun,
Tori Põhikool – Markko Virkus,
Sindi Gümnaasium – Elis Vahemets, Tammiste Lasteaed – Jana
Malõh, Jänesselja lasteaed – Priit
Ruut, Sindi Lasteaed – Gerli Mets,
Tori Lasteaed – Jana Malõh, Sindi
Muusikakool – Kaie Toobal.
11. Valida revisjonikomisjoni
esimeheks Toivo Agafonov, aseesimeheks Gerli Mets ja liikmeks Elis
Vahemets.
12. Anda Pärnu maakonna sümbolite kasutamise ja Pärnumaa
Vapimärgi andmise korraldamise
õigus mittetulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit.
13. Astuda Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmeks.
Nimetada Tori valla esindajad ja
nende asendajad Eesti Linnade ja
Valdade Liidu üldkoosolekule järgmiselt: Enn Kuslap, asendaja Gerli
Mets; Lauri Luur, asendaja Sig-

TOri VaLLaVaLiTSUS
ne Rõngas; Kalev Kiisk, asendaja
Mart Ruumet; Jüri Puust, asendaja
Jana Malõh.
Nimetada Tori valla esindajad ja
nende asendajad Eesti Linnade ja
Valdade Liidu volikogusse järgmiselt: Enn Kuslap, asendaja Kalev
Kiisk; Lauri Luur, asendaja Jüri
Puust.
14. Anda kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses nimetatud
omavalitsusüksuste ühiselt täidetav
ülesanne, maakonna arengu kavandamine ja selle elluviimise suunamine, täitmiseks mittetulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste
Liit.
15. Anda rahvatervise ja maakonna turvalisuse valdkonna ülesanded täitmiseks mittetulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit.
16. Anda maakonna kultuurikorralduse valdkonna ülesanded
täitmiseks mittetulundusühingule
Pärnumaa Omavalitsuste Liit.
17. Määrata vallavalitsuse liikme
Kaie Toobali hüvitiseks 450 eurot
kuus ja vallavalitsuse liikme Raigo
Paulbergi hüvitiseks 1000 eurot
kuus.
18. Anda nõusolek Tori vallas Tori
alevikus kuue kinnistu isikliku kasutusõigusega koormamiseks Telia
AS kasuks siderajatise ehitamiseks.
Järgmine volikogu istung toimub 1. märtsil kell 15.00.
Volikogu istungi protokolli,
otsuste ja määrustega on võimalik lähemalt tutvuda Tori valla
kodulehel www.torivald.ee.

VaLLaVaLiTSUSES OTSUSTaTi
17. jaanuaril
1. Anda ehitusluba:
1.1 Kilksama külas üksikelamu
laiendamiseks;
1.2 Tali külas puurkaevu rajamiseks;
1.3 Sauga alevikus remondihalli
laiendamiseks.
2. Anda kasutusluba Eametsa
külas üksikelamu kasutusele võtmiseks.
3. Anda nõusolek Tori valla munitsipaalomandis oleva kinnistu
(Pärnumaa, Tori vald, Sindi linn,
Piiri tn L1) isikliku kasutusõigusega koormamiseks Eletrilevi OÜ
kasuks. Isiklik kasutusõigus seatakse 10 kV maakaabelliinile ja ala
suurus on 10 m².
4. Anda nõusolek Tori valla munitsipaalomandis oleva kinnistu
(Pärnumaa, Tori vald, Sindi linn,
Pärna tänav) isikliku kasutusõigusega koormamiseks Elektrilevi OÜ
kasuks. Isiklik kasutusõigus seatakse 10 kV maakaabelliinile ja ala
suurus on 246 m².
5. Anda osakasutusluba Sauga
alevikus külalistemaja osaliseks kasutusele võtmiseks.
6. Väljastada korraldus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemise kohta.
7. Seada sundvaldus veetorustike
talumiskohustuse kehtestamiseks
Tori vallas Suigu külas Tootsi tee 7
ja Pärna tee 2a katastriüksuste korteriomanditele.
8. Seada sundvaldus tänavavalgustuse rajatise talumiskohustuse
kehtestamiseks Tori vallas Are alevikus Pärivere tee 7 katastriüksuse
korteriomanditele.
9. Seada sundvaldus kanalisatsioonitorustike talumiskohustuse kehtestamiseks Tori vallas Are
alevikus Kooli tn 9 katastriüksuse
korteriomanditele.

10. Sõlmida lepingud tugiisikuteenuste osutamiseks kolmele isikule.
11. Määrata ühekordne rahaline
toetus ühele inimesele.
12. Rahastada riigieelarve toetusfondist puudega lapse transpordikulud.
13. Rahastada sotsiaaltransporditeenus puudega lapsele.
14. Sõlmida lepingud tugiisikuteenuste osutamiseks kahele isikule.
15. Maksta taskuraha Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuses viibivatele Tori valla lastele.
16. Kinnitada alates 1. jaanuarist
Are Kooli lasteaias toimuva showtantsuringi lapsevanemate poolt
kaetava osa tasuks 10 eurot ühe
lapse kohta kuus.
17. Volitada sotsiaaltöö spetsialisti toiminguid tegema Tori valla
eestkostel olevate täisealiste isikute
eest.
18. Anda nõusolek Tori valla
omandis olevate maaüksuste koormamiseks isikliku kasutusõigusega ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
omamiseks OÜ Ambrosius kasuks.
Maaüksused asuvad Sindi linnas.
24. jaanuaril
1. Moodustada Tammiste külas
Orava tee 7 katastriüksuse baasil
seitse eraldi katastriüksust.
2. Vastavalt AS Tallinna Lennujaam taotlustele väljastada projekteerimistingimused:
2.1 Eametsa külas Pärnu lennujaama kinnistule lennuraja ja perrooni rekonstrueerimiseks;
2.2 Eametsa külas Pärnu lennujaama kinnistule kütusemahutite
kompleksi rajamiseks ja selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks.
3. Kooskõlastada soojuspuuraugu asukoht Tammiste külas.

4. Anda välja ehitusluba:
4.1 Tammiste külas üksikelamu
püstitamiseks;
4.2 Sauga alevikus töökoja ümberehitamiseks.
5. Anda välja kasutusluba Tammiste külas kahe üksikelamu kasutusele võtmiseks.
6. Maksta välja sotsiaaltoetused kolmele inimesele ja vabastada
üks lapsevanem lasteaia kohatasu
maksmisest kuueks kuuks.
7. Rahastada lapsehoiuteenusel
käiva lapse lapsehoiuteenuse kohatasu.
8. Rahastada riigieelarve toetusfondist puudega lapse teenust ühele
lapsele.
9. Maksta matusetoetust ühele
inimesele.
10. Maksta sünnitoetust ühele
inimesele.
11. Maksta toimetulekutoetused
Sindi ja Sauga piirkonna elanikele.
12. Kompenseerida ühele tugiisikule tööga seotud transpordikulud
kuni 100 eurot kuus.
13. Kinnitada Tori Lasteaia ja
Tammiste Lasteaia direktori vaba
ametikoha täitmiseks korraldatud
konkursi komisjon koosseisus: Lauri Luur (vallavanem, komisjoni esimees), Jana Malõh (abivallavanem
hariduse ka kultuuri alal), Annika
Parm (Tori Lasteaia hoolekogu
esindaja), Kairi Merila (Tori Lasteaia direktori kohusetäitja), Margit
Mihkelsoo (Tammiste Lasteaia pedagoogide esindaja), Agrit Peetson
(Tammiste Lasteaia hoolekogu
esindaja).
14. Muuta Tori Vallavalitsuse
struktuuri ja teenistujate koosseisu
järgmiselt: volikogu sekretäri ametikoht nimetada ümber volikogu
sekretär-juhiabi ametikohaks (teenistusgrupp nõunik).

Aadress: Tori Vallavalitsus, Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald,
86705 Pärnu maakond
Telefon: 445 1881
E-post: tori@torivald.ee
Registrikood: 77000341
Veebileht: www.torivald.ee
E-arved: torivv@e-arvetekeskus.eu
Arvelduskonto: EE642200001120160667 Swedbank
Tööaeg: E-R 8.00–12.00; 12.30–16.30
Palume vastuvõtt eelnevalt kokku leppida.
Sindis endises linnavalitsuse majas Pärnu mnt 12 asuvad
vallavanem Lauri Luur; kantselei; finantsosakond; haridus- ja
kultuuriosakond, mida juhib
abivallavanem Jana Malõh; sotsiaalnõunik; lastekaitsespetsialist;
sotsiaaltöö spetsialist ja avahooldustöötaja.
Tori teenuskeskus Selja mnt
2, Tori alevik, Tori vald, 86801
Pärnumaa
Tori endises vallavalitsuse majas asub majandusosakond, mida
juhib Jüri Puust; sotsiaaltöö spetsialist, avahooldustöötaja ning kolmapäeviti rahvastikuspetsialist.
Sauga teenuskeskus Selja
tee 1a, Sauga alevik, Tori vald,
85008 Pärnumaa
Sauga endises vallavalitsuse
majas asub arengu- ja planeeringu osakond; majandusosakonna
keskkonnanõunik ja registripidaja; lastekaitsenõunik; lastekaitse-

spetsialist; sotsiaaltöö spetsialist;
avahooldustöötaja ning abivallavanem Priit Ruut, kes juhib sotsiaalosakonda.
Are teenuskeskus Pärivere tee
17, Are alevik, Tori vald, 87301
Pärnumaa
Are endises vallavalitsuse majas
on kohapeal sotsiaaltöö spetsialist
ja avahooldustöötaja.
Kodanike vastuvõtt Are teenuskeskuses E, K, R 9.00–12.00 ja
12.30–16.00, muul ajal vastavalt
kokkuleppele. Kõikide küsimustega võib pöörduda abivallavanem
Signe Rõngase poole, tel 525
3189, e-post signe.rongas@torivald.ee.
Sünde, surmasid ja elukohti on
võimalik registreerida Sindis kõigil
tööpäevadel, Toris kolmapäeval
(NB! Päev muutunud!), Saugas
teisipäeval ja neljapäeval ning Ares
reedel. Avaldusi võtavad vastu ka
Are ja Suigu raamatukogud.

Statistika
1.01– 31.01.2018 Tori vallas:
• sündis 10;
• suri 15;
• saabus 47;
• lahkus 33;

• vallasiseselt vahetas elukohta
19 isikut.
01.02.2018 seisuga on elanikke
vallas 11 703 (mehi 5792, naisi
5911).

Õnnitlused ja sünnid valla lehes
Järjest karmistuvad nõuded isikuandmete töötlemisele raskendavad
isikuandmete avaldamist, seda
võib teha üksnes isiku vabal tahtel
ja kirjalikul nõusolekul. Seetõttu
ei avaldata Tori Valla Teatajas ea-

kate sünnipäevi ega uute vallakodanike sünniandmeid.
Vallaelanikke alates 70. eluaastast on võimalik õnnitleda lehes
tasuta, õnnitlused saata e-posti
aadressil ajaleht@torivald.ee.

Õiendus
Esimeses Tori Valla Teatajas lk 5
oli eksitav viga: Eesti tehnika- ja
spordiliidu mudelistide hooaja
lõpugalalt tuli Sinti küll neljas
tiitel ja karikas järjest, kuid Andy

Aron sai parima juuniori tiitli ja
karika juhtrajasõidus esimest korda. Kolm varasemat tiitlit ja karikad kuulusid Karmen Metsale.
Toimetus palub vabandust.

Lugejad on ühinenud Tori valla ajalehele nimeks pakkunud:
TASS Teatab (TASS: Tori,
Are, Sauga, Sindi);
TASS Uudistes;
Ülevaatlik TASS;
Üle Nädala Sõnumid;

Kahe Nädala Sõnumid;
Tori Kaja;
Tori Leht;
Tori Post;
Tori Uudised;

Tori Ühisleht;
Tori Koondleht;
Koondleht;
Tori Põrguline.

Füüsika- ja emakeeleolümpiaadi võidud
tulid Sauga põhikooli
Pärnu linna ja maakonna füüsikaolümpiaadi piirkonnavoorust
võttis osa 78 ainetundjat, kes pidid lahendama nii teoreetilisi kui
ka eksperimentaalseid ülesandeid.
9. klassi õpilane Andres Alumets
otsustas seekord jõudu proovida
gümnaasiumiastmes ning kogus selles vanuserühmas suurima
punktisumma, edestades gümnasiste ühe punktiga. Andrest juhendas õpetaja Ants Alumets.

Emakeeleolümpiaadi
Pärnu
maakonna piirkonnavoorus astus
võistlustulle 108 õpilast. Elisabeth
Rand saavutas 8. klasside arvestuses esikoha, väga tubli emakeeletundja oli parim ka 7.-8. klasside
üldarvestuses. Olümpiaadil esinesid hästi ka Risto Peet ning Emily
Melissa Pilv. Tänavuse emakeeleolümpiaadi teema oli ,,Eesti keel
kui riigikeel“. Õpilasi juhendas
õpetaja Marika Hoolma.
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Sindi noortekeskusel valmis Eestile kingituseks
sinimustvalge hiigelmale
HELLE VENT
sindi noorteKesKuse juhataja

Sindi noortekeskusel valmis Eesti
100. aastapäeva kingituseks sinimustvalge hiigelmale, mis „õnnistati sisse“ keskuse 13. sünnipäeval
27. jaanuaril.
Noortekeskuse sünnipäeva tippsündmus oli hiigelmale pidulik
avalikkusele tutvustamine, kus
näidislahingu pidasid Pärnu spordikooli parimad noored maletajad
Rondo Mikko (vabariigi meister) ja Romet Rebane (Pärnumaa
meister).
Pool aastat modelleerisid Kaur
Kasemaa ja Karl Hussar arvutigraafika ringis 3D-s malendeid,
juhendajaks Heiko Kivila. Enne
printeri kohalejõudmist valmisid
poistel nende malenditega looduspildid ja Kauril lisaks video. Printimisel selgus, et kõige kõrgemat
nuppu valmistab 3D-printer 18
tundi. Uskumatult pikk aeg ja tegi
natuke murelikuks! Ometi sai kõik
sünnipäevaks valmis, viimasel minutil ka sini-valge malelaud!
Rondo ja Romet (fotol) istusid
oma kohtadele. Publik luges koo-

ris viimaseid sekundeid mängu
alguseni, järgnes Fredi poolt antud
põmm trummiringi taldrikutele
ja mäng algas. Kohe kogunes laua
ümber suur seltskond huvilisi. Ikkagi ajalooline hetk!
Malelaua vastu tundsid uskumatult suurt huvi Paikuse kooli direktor Aare Külaots ja tema poeg
Kaido Külaots. Noorte poolt
kaasaegse tehnoloogia abil algusest
lõpuni valminud malendeid hindasid nad väga-väga kõrgelt. Leedus viibimise tõttu ei saanud nad
näidislahingu ajaks kohale tulla,
aga mõlemad tõttavad esimesel
võimalusel seda malet populariseerivat „imet“ uudistama. Ja neil
on kaasas tulevikku suunatud salamõtted! Meile oli nii suur huvi
üsna ootamatu, aga väga meeldiv.
Mõistsime, et poisid olid hakkama
saanud millegi erakordsega.
Spetsiaalselt sünnipäevaks valmis noorteaktiivil eesotsas president Kaur Kasemaaga noortekeskust tutvustav 22-minutine video,
mida suurel ekraanil näha sai. Lisaks oli aktiivilt kingituseks 2018.
aasta kalender, kus fotod eelmise
aasta suurematest sündmustest.
Kalender köideti keskuse köitmis-

Foto: Helen Parmen, fotoringi juhendaja

masinal.
Keskuse raadioring „Sindi raadio“ viis läbi veebiviktoriini noortekeskuse ajaloost ja selle võitis
avaliku loosiga Mattias Buht. Palju õnne!
Raadioring tegi samal päeval
sünnipäevasaadet ja intervjueeris
Paikuse noortekeskuse PaNoKe juhatajat Marika Valterit. Meie pikaajalisest sõpruskeskusest ja heast
naabrist olid kohal ka noorsootöötaja ja neli noort. Oleme nendega
läbi viinud palju toredaid üritusi
ja projekte. Seekord huvitas naabreid eriliselt arvutigraafika ring ja
töötav 3D-printer. Oma teadmisi
jagas ringi juhendaja Heiko Kivila.
Töötubadest oli kõige populaarsem kokandus, kus mitu korda
vabariiklikku tunnustust saanud
Alla Metsmaa juhendamisel valmis suur ja maitsev tort. Oli veel
rinnamärkide, kaartide, lauamängude, Sindi Raadio, arvutigraafika
töötuba.
Päeva pidulikul lõpetamisel anti
tänukirjad noortele maletajatele
Rondole ja Rometile, Kaurile, Karlile ja Heikole malendite valmimise eest, 4H Sindila 2017. aasta
parimaks liikmeks valitud Kerda
Saagimile, noorteaktiivi presidendile Kaurile tubli noorteaktiivi
eestvedamise eest aastaraamatu,
kalendri ja video valmimisel, veebiviktoriini võitjale Mattiasele,
sõprusklubile Paikuselt, kõikide
töötubade juhendajatele.
Tordi lahtilõikamine usaldati
publiku soovil keskuse asutajale
ja juhatajale Helle Vendile. Tort
oli nii maitsev, et kolmkümmend
sünnipäevalist suutsid kõik viimse
tükini nahka pista
Kohal olid ka Pärnu Postimehe
fotograaf Lilli Tölp ja Külauudiste
reporter Urmas Saard.
Rohkem infot, videot ja fotosid
saab näha Sindi noortekeskuse kodulehel aadressil ank.sindi.ee.

are huvikeskus soovib kõigile edukat kultuuriaastat
ViLja aLaMaa
are huviKesKuse Kultuurijuht

Aastanumber on vahetunud ja
kõik algab uue ning parema ootuses otsast peale.
2017. aasta möödus Are huvikeskusele väga rahvarohkelt ja
edukalt. Ära on tehtud palju tööd.
Tänan kõiki tublisid kollektiive
ja ringijuhte, kes rõõmu ja lustiga
meie majas proovidel käivad ja on
alati valmis üritustel üles astuma.
Jagame sõbralikult huvikeskuse
ruume Are avatud noortekeskuse
ja spordiinimestega. Mõnikord on
see logistiliselt päris keeruline, kuid
kõik on siiani kenasti laabunud.
Are rahvas ootab kindlasti meie
Kauni kodu konkursi tulemusi,
kus seekord hindasime detsembrikuu jooksul Are vallas eramajadele
ja asutustele pandud valguskompositsioone. Me ei osanud komisjoni liikmetega ettegi kujutada, et
ülesanne nii keeruliseks osutub ja
üleskutsele vastab nii palju majaomanikke. Pea igal majal vallas
olid peal kaunid jõulukaunistused.
Seekord osutusid võitjateks pe-

reelamute klassis:
1. koht Margo ja Tatjana Kakko,
2. koht Hevar Aas ja Siret Laanemets,
2. koht Raivo ja Dea Tiitus,
3. koht Boris ja Auliki Kremer.
Korterelamute parimaks osutus
KÜ Uus tn 11 Are alevikus.
Eripreemiate omanikeks said:
1. Ranno ja Kätlin Aassalu,
2. Peeter ja Tiiu Aluste,
3. Sandre Toom ja Mari-Liis
Eelmäe,
4. Rudolf Püss ja Erika Jõgila,
5. KÜ Pärnatamme Suigu külast.
Küladest hakkas komisjonile kõige enam silma Niidu küla,
kus pea iga maja oli kaunistatud
omamoodi maitsekalt. Suur tänu
kõigile, kes meie üleskutsega ühinesid, sest sellega pakuti suurt
silmarõõmu väga paljudele mööduvatele inimestele sel külmal ja
pimedal aastaajal.
Are huvikeskuse poolt ka südamest tänu tõeliselt suure ja uhke
kingituse eest, mis salamisi meie
majja sokutati. Nimelt purunes
meie fuajeesse paigutatud 5-meet-

risel kuusepuul plastikjalg ja keegi
hea inimene keevitas uue, tugeva
kuusejala ning sidus külge kuldse
paelaga kirja „Tervitavad päkapikud“. Parim jõulukingitus!
Aga nagu öeldud, uuel aastal uue
hooga ja juba 16. veebruaril ootame sõpruskondi sõbrapäeva videodiskole. Tegemist on retrodiskoga
– kuumad 90-ndad. Hetkel on
õige aeg hakata stiilipeo riietuse
peale mõtlema, sest parimatele jagatakse auhindu.
24. veebruaril tähistame traditsiooniliselt piduliku kontsertaktusega Eesti sajandat sünnipäeva.
Olete kõik lahkelt teretulnud. Sel
päeval oleks patt lihtsalt kodus televiisori ees istuda, küllap jõuate
sedagi teha. Kes ei ole meie majas
enne käinud – tulge uudistama!
Üritus on kõigile tasuta, hea võimalus on tervitada meie vallajuhte,
nendega enne pidu vahuveinipokaale kokku lüüa ning aastapäevaõnnitlusi vahetada. Peale toredat kontserti on mõnus kohvikus
maitsvate kookidega ja sõprade
seltskonnas aega veeta.
Toredate kohtumisteni Are huvikeskuses!

ansambel Solfiined esitas parima
metsalaulu
MEriKE TEPPaN-KOLK
sindi muusiKaKooli direKtor

19. jaanuaril toimus Kilingi-Nõmmes järjakordne laulukonkurss
“Kaunim metsalaul 2018”. Konkursil osalesid nii lauluansamblid
kui solistid. Sindi muusikakoolist
osalesid 4.-5. klassi ansambel Solfiined ning solistid õpetaja Helle
Salumäe juhendamisel. Klaverisaatja oli muusikakooli klaveriõpetaja Annely Ojasaar.

Suurt rõõmu teeb see, et žürii,
kuhu kuulusid ka Liisi Koikson ja
Toomas Voll, hindas meie lauljaid
väga kõrgelt. Ansambel pälvis konkursil kulddiplomi ja sai ansamblite kategoorias parima metsalaulu
tiili. Solistidest said 3.-4. klassi
vanuserühmas 2. koha Ebe-Triin
Reinsalu ja Pirjo-Liis Parts.
Laul teeb rinna rõõmsaks, ütleb
eesti vanasõna. Seda kinnitas ka
konkursil osalejaid vallanud meeleolu.
Solfiined

Sauga kooli õpilane pälvis esikoha
võistlussarjas „TV 10 olümpiastarti“
27. jaanuaril Tallinnas toimunud
kergejõustiku võistlussarja „TV
10 olümpiastarti“ 47. hooaja teisel etapil tegi suurepärase tulemuse Sauga põhikooli 7. klassis
õppiv Carlyn Pukk, kes võitis

tüdrukute vanemas vanuseklassis
teivashüppevõistluse tulemusega 3.41. Carlyn on spordiklubi
Altius liige, tema treener ja ka
kehalise kasvatuse õpetaja on Romet Mihkels.

Mina tean, mida söön!
MaiKEN ESKLa
tammiste lasteaia
Kastaninublude rühma õpetaja

Tervisenädalad Tammiste lasteaias
on traditsioon, kus tegevuste eesmärk on teadlikkuse tõstmine, et
jõuda ajapikku elustiili muutuseni.
Toetudes lasteaia põhiväärtustele
(tervis, turvalisus, koostöö) kavandati mitmeid tegevusi, mille rakendamisse olid kaasatud nii lapsed,
vanemad, töötajad kui ka koostööpartnerid.
Tervisenädala raames pakuti lasteaia kõikide rühma lastevanematele hommikuputru, mis kujunes
väga populaarseks ja tagasiside vanematelt oli tunnustav ja positiivne.
Männikäbi põnnide rühma lapsed
koos õpetajatega külastasid Pärnu
haigla taastusravi- ja heaolukeskust, keskuse tantsuringi juhendaja
pakkus meeleoluka tantsutreeningu. Liikumisõpetaja juhendamisel
toimus lustakas spordipäev!
Kuusekäbi nupsude rühma lapsed otsisid koos vanematega suhkru

sisaldust teraviljatoodetest, Männikäbi põnnide rühma lapsed piimatoodetest, Kastaninublude rühma
lapsed maiustustest ning Urvakeste
rühma lapsed mahladest ja karastusjookidest. Koostöös valmis näitus „Suhkur meie toidus“, mis tõi
meile kõigile reaalsuse lähemale.
Sageli elame harjumuspärast elu
ja oma mugavustsoonist pole kerge loobuda. Ometi soovime kõik
olla terved ja tegusad. Meie ise saame teha kõik selleks, et teadlikult
toituda, liikuda ja puhata. Parim,
mida täiskasvanutena teha saame,
on enda eeskuju ja teadlikkuse tõstmine. Ühist eesmärki saavutada on
lihtne, kui meie kõrval on õiged
inimesed ja nende toetus, kui meil
on võimalus turvaliselt eksida, teha
parendusi ja liikuda samm-sammult soovitud tulemuseni. On hea,
kui iga inimene teab, kuidas suhkrutarbimisest sõltuvus tekib. Selleks, et terve olla ja terveks jääda,
tuleb suhkru tarbimist teadvustada
ja kontrollida. Saagem teadlikuks
ja jäägem terveteks!
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Tori lasteaia mudilased esinesid
Torivisioonil

25. jaanuaril toimus Tori
lasteaias Torivisioon, kus
iga rühm esitas playbackina
üht tuntud eesti laulu. Žürii
tööst võtsid osa ka kohalik
Ivo Linna, Rein Rannap,
Maarja-Liis Ilus, Getter Jaani, Anne Veski, Eeva Talsi.
7. veebruaril külastas lasteaeda Napo, kes töötab
tööinspektsioonis ja on rah-

vusvahelise tööohutuse ja
tervishoiu „kõneisik“. Tema
soov oli panna lapsi mõtlema võimalike ohuolukordade tekkimisele nii lasteaias,
kodus kui ka tänavapildis.
Miksteatri esituses oli
meie lastel võimalus vaadata
keskkonnateemalist lastelavastust „Erakordne veepudel“. Etenduse käigus said
lapsed tutvuda keskkonnasäästlikkuse ja spetsiifilisemalt pakendite taaskasutamise temaatikaga.

TEaTEd

SÜNdMUSEd

riTa rUUL

tori lasteaia 5. rühma
õpetaja

SÕidUaUTOdE
rEMONT ja rehvivahetus
Are töökojas Niidu külas.
Info telefonil 509 6486
Veikko
jUUKSUr Elle Tugedam Are
vallakeskuses ainult neljapäeviti. Broneerimine ja info
telefonil 5615 6600.
PErEÕdE Marlen Ristoja
vastuvõtud toimuvad Ares
kuu teisel esmaspäeval
kl 10-13. Palun võimalusel
eelnevalt vastuvõtule
registreerida tel 449 4308.
TOri SOTSiaaLMajaS
juuksur 28. veebruaril
kell 10-16. Pediküür ja maniküür, vajalik eelregistreerimine tel 529 7216.

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.

Sintlane raimond Uibo on Eesti
õpilaste meister maadluses
MaadLUSKLUBi LEO
Tapal 3. veebruaril toimunud Eesti õpilaste (kuni 16
a) meistrivõistlustel kreeka-rooma maadluses tuli
Raimond Uibo (fotol) Eesti meistriks (kuni 52 kg).
Tema kehakaalus osales
12 maadlejat. Meistritiitel
annab Raimondile õiguse
esindada Eestit juuni lõpus
Ungaris toimuvatel õpilaste
Euroopa meistrivõistlustel
kreeka-rooma maadluses.
Maadlusklubis Leo treeniva
Raimondi treener on Harri

Timberg.
Viljandis toimunud rahvusvahelistel laste karikavõistluste I etapil vabamaadluses oli seekord võistlejaid
Eestist , Lätist ja Soomest.
Kehakaalus kuni 35 kg saavutas 1. koha Rasmus Tõnismäe, tema noorem vend
Koit Tõnismäe, kes käib alles lasteaias, saavutas kõige
väiksemas kehakaalus (kuni
20 kg) 2. koha. Maadlusklubi Leo maadlejatega oli
kaasas treener Tõnu Tilk,
kelle vanem poeg Tanner
Tilk saavutas 1. koha (kuni
42 kg).

21. veebruaril jänesselja
lasteaias torditegu.
Järgmisel päeval (22.02)
pannakse kõikide rühmade
tordid kokku üheks suureks
tordiks, mida pakutakse
nii lastele kui nende
vanematele.
22. veebruaril kell 9.30
Sindi lasteaia muusikasaalis
pidulik aktus “EV 100”.
22. veebruaril Tammiste
lasteaias Eesti Vabariigi
sünnipäeva pidulik aktus
“Eesti Vabariik 100”.
22. veebruaril jänesselja
lasteaia lavastus “Lugu
inimese eluringist ja elust
Eestis 100 aasta jooksul”
Sauga noortekeskuse
saalis. Hommikupoolikul on
lavastus lastele ning
kell 17.00 peredele.
22. veebruaril Tori lasteaias
õueüritus lastele “ Eesti
pidu”
23. veebruaril toimub
Sindi gümnaasiumis Eesti
Vabariigi 100. aastapäevale
pühendatud kontsert-aktus
kooli õpilastele ja töötajatele
Sindi seltsimajas.
23. veebruaril toimub Tori
põhikooli aulas kell 10.05
kogu kooliperele aktus.
Aktusele järgneb koolipere
lippudega rongkäik
kalmistule „Küünlad
suurkujudele“, kell 13.05
süüdatakse küünlad Tori
kandi tuntud inimestele.

17. veebruaril kell 10 Tori põhikoolis
Pärnumaa lahtised meistrivõistlused
ja Eesti 2018. aasta karikavõistluste
I etapp

LAUAMÄNGUDE
MITMEVÕISTLUSES
(male, kabe, koroona, lauatennis).

Osalema oodatakse nii lapsi kui täiskasvanuid.
Täpsem info: peakorraldaja Heino Merilaine, tel 520 6092.

MEiE HULGaST ON LaHKUNUd
Ülo Killomets
Jelena Revjakina
Erna Järvesalu
Svetlana Pinelis
Asta Arula
Elmar Nilp
Malle Kahest
Endel Tugedam
Elmar Lelle
Veera Tuisk
Villu Palmi
Mare Hansalu
Saima Peetersoo

24.11.1949 – 2.01.2018
13.09.1926 – 3.01.2018
25.07.1931 – 3.01.2018
10.08.1938 – 4.01.2018
20.05.1923 – 8.01.2018
26.09.1929 – 8.01.2018
24.10.1944 – 9.01.2018
14.09.1924 – 14.01.2018
11.02.1943 – 15.01.2018
22.12.1925 – 16.01.2018
27.01.1982 – 17.01.2018
30.05.1952 – 25.01.2018
22.02.1929 – 31.01.2018

