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Tori vald sai Pärnumaa
39. talimängudel kolmanda koha!
JANA MALÕH
ABIVALLAVANEM

Pärnumaa Spordiliidu sõnul on talimängud traditsiooniline regionaalse
tähtsusega spordisündmus, pakkudes
maakonna elanikele valikuvõimalusi liikumisharrastuseks. Mängude
eesmärgiks on selgitada erinevatel
spordialadel välja kohalike omavalitsuste parimad võistkonnad ja
individuaaltulemused.
Lisaks Tori valla sportlastele osalesid
selle aasta talimängudel 15.12.201816.02.2019 Häädemeeste, Lääneranna, Põhja-Pärnumaa, Saarde valla
ning Pärnu linna ja Paikuse osavalla
sportlased. Võisteldi sisesõudmises,
males, kabes, korvpallis, koroonas,
lauatennises, mälumängus, bowlingus,
sangpommis, suusatamises, kurlingus,
juhtkonna võistluses ja ujumises.
Meie valla nimel võistlesid erinevatel
aladel palju tublisid sportlasi ja üldarvestuses saavutati 3. koht!

SISESÕUDMINE, 6. KOHT:

Martin Rahuoja, Meelis Ansi, Andra
Sõmer, Carl Aadam Vihrov.

MALE, 4. KOHT:

Ero Herdoja, Andres Pulk, Monika
Linroos, Markus Sooväli, Laura Liis
Ansi.

KOROONA, 5. KOHT:

Ahto Saar, Janno Mürel, Kadri
Männimets, Arko Saar.

LAUATENNIS, 3. KOHT:

Madis Moos, Taavi Raidmets, Karel
Rosin.

MÄLUMÄNG:

Tori 1:
Raivo Paalmägi, Uno
Pill Kersti Järva Mihkel Tomberg
(9. koht).
Tori 2: Jaak Eamets Erkki Lumisalu
Este Maidle Arno Tänav (13. koht).
Tori 3: Avo Kask, Katrin Tiimann,
Andres Saar (4. koht).

Lehelugeja pilt: Are pargivaht talvevaikuses.

Sindis avati Julius Friedrich
Seljamaa mälestussammas
Noorte teatesuusatamise võidukas võistkond.
Foto: Perekond Alevi erakogu

BOWLING, 3. KOHT:

Artur Klein, Ahto Saar, Katariina
Vaabel, Merle Kappak.

Jefimov (1. koht).
Mehed 3x2,5 km – Tarmo Ojasalu,
Agur Alev, Alari Lumberg (6. koht).

SANGPOMM, 3. KOHT:

KURLING, 1. KOHT:

Madis Tähiste, Markko Virkus,
Andrei Kirs, Siiri Univer, Ülle Miil,
Malle Tiko, Andra Sõmer.

KORVPALL, 1. KOHT:

Risto Kaljund, Elgar Tamsalu, Hardi
Paloots, Taavi Markson, Taavi
Saarme, Sander Rits, Siim Joosep,
Janter Aniste.

SUUSATAMINE, 5. KOHT:

Murdmaasuusatamine, noored
TD 1 km: Meril Adeela Alev (1 koht),
Merli Johanna Alev (8. koht),
PC 1,2 km - Jüri Jefimov (1 koht),
Renar Jõeäär (2. koht),
PA 5 km (2x2,5 km) - Erkki Juhansoo
(5. koht).
Murdmaasuusatamine, täiskasvanud
N 2,5 km – Kadi Ruumet (4. koht).
M 5 km (2x2,5 km) – Alari Lumberg
(9. koht).
M55 5 km (2x2,5 km)- Agur Alev
(5. koht).
Teatesuusatamine:
Poisid D-C 3x 1,2 km - Renar
Jõeäär, Meril Adeela Alev, Jüri

Mälutempel sai
Kultuurikapitali
tunnustuse!
2018. aasta 20.-21. juulil toimus suur
suvelavastus “Mälutempel” maagilisel
Tori aasal, Tori Põrgu ja Eesti Sõjameeste
Mälestuskiriku suvisel taustal, millest said
teiste hulgas osa Rahvamajade Ühing, Tori
Põhikool, Tori Rahvamaja, Teater TRET ja
suurel hulgal kohalikke lauljaid, tantsijaid
ning muusikuid.
Oleme uhked, et meie vallas, meie inimeste
ja kogukonna keskel selline suurüritus
toimus ning seda uhkem on teatada, et
“Mälutempli” loomise ja kultuuritegelaste
koondamise eest on Eesti Rahvamajade
ühing pälvinud rahvakultuuri sihtkapitali
harrastusteatrite aastapreemia.
Kultuurkapitali juhataja Kertu Saksa sõnul
on Kultuurkapitali preemiad loojate ja
sporditegelaste jaoks väga suure väärtusega.
„Juba 1995. aastast valib laureaate kultuurija spordirahvas ise. Kolleegi tunnustus on
kõige suurem austusavaldus, mis kultuurivõi sporditegijale osaks võib saada,“ ütles
Saks. 

Piret Pärnmaa, Marika Mägi, Ahto
Saar, Henri Noormets

UJUMINE, 2. KOHT:

2003 sa. ja hiljem sündinud 100 m
vabalt
Carl Robert Soovik, Silver Saulep,
Günter Sepp, Aurelia Roos, Aleksandra Roos
2003 sa. ja hiljem sündinud 100 m
rinnuli
Carl Robert Soovik, Silver Saulep,
Günter Sepp, Aurelia Roos, Aleksandra Roos
2003 sa. ja hiljem sündinud 100 m
selili
Carl Robert Soovik, Silver Saulep,
Günter Sepp, Aurelia Roos

JUHTKONNA
MITMEVÕISTLUS, 4. KOHT:

Kandela Õun, Elis Vahemets, Priit
Ruut.
Suur tänu kõigile, kes osalesid
Tori valla nimel Pärnumaa 39.
talimängudel! 

JANA MALÕH
ABIVALLAVANEM

Tartu rahu 99. aastapäeval kogunesid
nii kohalikud, kui ka kaugemalt
külalised Sindi Gümnaasiumisse,
kus avati piduliku aktusega Julius
Friedrich Seljamaa mälestussammas.
Pidulikku avamist korraldasid ja
mälestussamba püstitamise eest
seisid hea Sindi Gümnaasiumi juhtkond ning õpetaja Eneli Arusaare
näiteringi lapsed, Sindi Ajalooklubi,
Eesti Lipu Selts ja Tori vallavalitsus.
Tori vallavalitsus tänab Sindi linna
aukodanikku Urmas Saardi, kes on
mälestussamba püstitamise eestkõneleja ja selle organisaator olnud

pikka aega. Lisaks veel suured tänud
Rein Arikole, Mart Tõnismäele,
Jüri Puustile, Ülo Kirtile ja Sindi
Gümnaasiumile.
Mälestussamba büsti lõi skulptor
Ülo Kirt, mille aluse lõikas mõõtu ja
lihvis Eero Vainikka Sorvikivi OYst.
Eesti Vabariik 100 programmi
poolt andis Toomas Kiho üle sündmust
väärtustava
metallplaadi,
millel on programmi logo, kuupäev
02.02.2019 ja kohanimi Sindi. Ta
rõhutas, et see sündmus on riigi
juubeli vääriline.
Samba
avamisest
on
teinud
ülevaatliku video Sindi poiss Kaur
Kasemaa, video on leitav ka meie
kodulehelt “Uudiste” rubriigist,
www.torivald.ee. 

Tammiste lasteaed 8!
KRISLIN KUKK JA MARGIT
MIHKELSOO
TAMMISTE LASTEAIA SÜNNIPÄEVA
KORRALDUSMEESKONNA LIIKMED

Tammiste lasteaed tähistas 6. veebruaril sünnipäeva – aeg on läinud
kiirelt ja sünnipäevalaps sai juba
8-aastaseks. Peole kohaselt alustati
ettevalmistustega juba varakult - arutleti ja planeeriti.
Peole olid oodatud kõik Tammiste
lasteaia lapsed ja töötajad. Et pidu
lumisel talvel värvilisem oleks ning
lapsed suures möllus kaduma ei
läheks, lepiti kokku riiete värvikood.
Nii saabusidki saali oranži riietunud
Männikäbi põnnid, kollases Kastaninublud, punases Urvakesed, rohelises
Kuusekäbi kasvandikud ning sinistes
riietes Pajutibude lapsed. Samuti olid
vastavatesse värvidesse riietanud end
õpetajad ja teised töötajad.
Pidu algas tantsupeo tantsudega,
mille esitas lasteaias tegutsev Tammepiigade tantsutrupp, kes suures osas

koosneb lasteaia personalist. Tammepiigade esinemise järgselt kostus äkitselt vali koputus uksele ja sisse astus
ei keegi muu kui Pipilota Viktuaalia
Rullkardiine Piparmünta Eefraimitütar Pikksukk isiklikult, kaasas reisikohver ning peas isalt saadud uhke
kaabu. Koos Pipiga sai pidu sisse õige
hoo – üheskoos tehti keerukujusid
nii kahe kui ka ühe jala peal seistes,
lahendati ülesandeid nii kiiruse kui
nutikuse peale ja võisteldi erinevatel
aladel. Lahendamatuks osutus ülesanne, kuidas teha keerukuju nii, et
ükski käsi ega jalg maad ei puuduta.
Peo lõpus ootas ees veel ühine
tordisöömine.
Suured tänusõnad korraldusmeeskonnale, kelle ideed ja mõtted aitasid peol
kujuneda just selliseks nagu see oli.
Eriline tänu imemaitsva sünnipäevatordi eest meie maja kokale Janetale!
Aitäh Tammepiigadele rahvatantse
ja rahvariideid au sees hoidmast ning
pidu oma esinemisega rikastamast! 

Tammiste lasteaia sünnipäevapidu. Foto: Tammiste lasteaed
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Sindi linnaraamatukogu
osaleb lugemiskoerte
programmis
RITA RAUDSEPP
SINDI LINNARAAMATUKOGU

Lastele võib vahel lugema õppimine olla väga raske töö, eriti
veel, kui ta peab kõva häälega
lugema vanemate või kaaslaste
ees. Üks võimalus last toetada, on
muuta keskkonda ja tuua õpisituatsiooni koer. Lapsed enamasti
soovivad loomadega suhelda,
nendega kontakt loob rõõmu- ja
turvatunde. Sellises meeldivas
keskkonnas hakkavad ka raskusi
tekitavad ülesanded sujuma.
Lugemiskoerte programm kui
koeri kaasav õpiedendamise
formaat on mujal maailmas
populaarsust kogunud juba
paarkümmend aastat. Eestis
alustas esimene lugemiskoer
tegevust 2013. aastal Tallinna
Keskraamatukogus.
Meie raamatukogus alustas sellel

aastal tööd Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu lugemiskoera tiim
Lea Küünal ja Norbert. Tiim on
sooritanud teraapiakoera eksami
ja omab vastavat litsentsi. Raamatukogu poolt koordineerib programmi vastava koolituse läbinud
vanemraamatukoguhoidja Rita
Raudsepp.
Lugemistunnid toimuvad meie
raamatukogus laupäeviti ja üks
ettelugemine kestab 15 minutit!
Lea ja Norbert ootavad lapsi, kes
soovivad oma lugemisoskust ja
-julgust parandada. Programm
sobib hästi ka vene keelt kõnelevatele lastele, kes tahaksid eestikeelset lugemisoskust parandada. Oodatud on samuti need
täiskasvanud, kellel on mingi
haiguse tagajärjel kõnesoravus
halvenenud.
Täpsem info ja registreerimine
sindiraamat@gmail.com
4451 448 

Lugemiskoer. Foto: Sindi Linnaraamatukogu

Ära vaata passi!
ANNE NIIBO
PÄÄSUSILMADE KLUBI PRESIDENT

Imelik, et inimesed miskipärast
kardavad pensionile jäämist. Võib-olla
on raske tööinimese harjumuspärasest
keskkonnast välja tulla või arvatakse,
et siis on elu läbi. Tegelikult mõnus elu
siis alles algab. Tänapäeva pensionär ei
ole oma energiat riiki teenides, pere eest
hoolitsedes ja lapsi kasvatades ära kulutanud. Ta saab nüüd tehtust puhata
ja tegeleda just sellega, mis parasjagu
meeldib, sest särtsu on meie pensioniealistel veel küllaga.
Eelneva kinnituseks toimus üks tore
sündmus Are Huvikeskuses, kus
kokku said Are Pääsusilmade klubi
ja Sindi Naisselts, viimane tõi kaasa
tantsurühma Murueided, Seelikuküttide ansambli ja kuhjaga kringlit.
Peale tervituste ja kingituste vahetamist
läks lahti kollase sea-aasta alguse pidu
deviisi all „Keegi siin ei riidle kui su
kärss on must, keegi siin ei keela väikest
vallatust!”
Kõigepealt kutsuti välja kõik sea-aastal

Foto: Anne Niibo

sündinud, loeti üles nende head iseloomuomadused ja kingiti huulepalsamid,
et kärsad talvekülmaga kärna ei läheks.
Kõik pidulised said notsupildiga taskukalendrid. Ka peolauda kaunistama oli
neid neljajalgseid hulgaliselt tulnud.
Seekord neid ära ei söödud, vaid uuriti
hoolega nende kehaehitust, sest kus sa
ikka enam korraga tervet siga näed.
Edasi oli nalja ja naeru küllaga, sest
Murueitede lõbusatel tantsudel ja
uhketel kostüümidel ei näinud lõppu
tulevat. Lauas istujadki said jalga
keerutada, perenaiste tarkusi kõrva
taha panna, oma arukust kontrollida ja
naljade üle naeru lagistada. Sai ühiste
tuttavatega vanu aegu meenutada ja leiti
ka uusi. Õhkkond ühise kaetud laua
ääres oli mõnusalt sundimatu ja heatujuline. Et koos aega veeta oli tore, siis
lepiti juba järgmine kohtumine kokku.
Maikuus sõidab Pääsusilmade klubi
oma pealinna Sindiga tutvuma ja Ares
sõlmitud sõbrasuhteid kinnistama.
Lugupeetud pensioniealised, vanust
ei ole passist vaja vaadata, vanus on
su hinges. Tee lahti oma rõõmude
varalaegas ja naudi elu täiel rinnal! 

Matogard OÜ on pärjatud aasta
pereettevõtte tiitliga!
ÄRIPÄEV.EE
Eesti väikeste ja keskmiste ettevõtjate esindusorganisatsioon EVEA
tunnustas 16. jaanuaril konkursi
„Eesti ettevõtlik vaim” võitjaid.
“Lisaks majanduslikele näitajatele hindasime ka ettevõtjate ühiskondlikku aktiivsust ja sotsiaalset
vastutust. Tegelikult vääriksid kõik
auhinda ning soovin õnnitleda kõiki
konkursil osalejaid nende saavutuste
puhul!” kommenteeris EVEA president Heiki Rits.
„Üle 99 protsendi Eesti ettevõtetest
kuulub kehtiva definitsiooni kohaselt

väikeste ja keskmiste ettevõtete hulka.
Seega sellest, kuidas läheb kõigil neil
ettevõtetel, sõltub suures osas ka
see, kuidas läheb Eesti majandusel,”
põhjendab EVEA konkursi korraldamist. EVEA nendib, et vaatamata
olulisele kaalule Eesti majanduses on
väikeettevõtete tunnustamine eduka
tegutsemise eest jäänud seni äärmiselt tagasihoidlikuks.
Konkursiga „Eesti ettevõtlik vaim”
tunnustab EVEA aasta edukaimad
väikeettevõtted erinevates kategooriates: aasta pereettevõte, parim
naisettevõtja, aasta edukaim alustav
ettevõte, koostöö veduri auhind.
Konkursi žüriisse kuulusid lisaks
EVEA esindajatele Eesti Konsul-

tantide Assotsiatsiooni, maakondlike arenduskeskuste võrgustiku
ja maaeluvõrgustiku esindajad.
Konkursile laekus 39 kandideerimise
avaldust.
Rõõm on teatada, et aasta pereettevõtteks sai Toris ja Pärnumaal
tegutsev ettevõte Matogard OÜ, mis
on Eesti kapitalil põhinev taimeja lillemuldasid tootev ettevõte,
tegutseb alates aastast 1994. Töödes
aitab kaasa 6 pereliiget, aga kaasatud
on ka nooremad - lapselastest vanavanemateni ehk 4 põlvkonda koos
töötamas.
Soovime õnne tunnustuse puhul ka
Tori Vallavalitsuse poolt! 

Piljardilaud Suigu Seltsimajas
VIIU TAMLA
SUIGU SELTSIMAJA

2018. aasta kevadel sai Suigu piirkonna külade kultuuriseltsi poolt
kirjutatud Kohaliku Omaalgatuse
Programmi kevadvooru meede 2
„Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine“ projekt „Piljardilaud Suigu Seltsimajja.“ Meie
suureks rõõmuks sai projekt rahastuse . Omaosaluse tasumisel aitas
meie seltsi Tori vallavalitsus ja piljardilaud sai augustis ära ostetud.
Novembris toimus ka esimene piljardivõistlus, kus Suigu Noortetoa
noored omavahel piljardimängus
jõudu katsusid. Võistlus oli pingeline ja lapsed andsid endast parima,
et võimalikult kõrget kohta saavutada. Tublid võistlejad olid: Oliver,
Loviise, Andro, Angelika, RemyLauri, Miko, Jan-Eerik, Endri ja
Kristofer.
Teine võistlus oli detsembrisse
planeeritud Are Avatud Noortekeskuse ja Suigu Noortetoa noorte
vahel. Võistlesid Andro, Rasmus,
Angelika, Loviise, Marii, Kristofer,
Endri.
Kolmas ja kõige pingelisem jõukatsumine toimus jaanuaris, mil olid

vastamisi eakateklubi „Tuluke“
härrad ja Suigu Noortetoa noored.
Suur tänu eakateklubi spordiringi
liikmetele Jaanile ja Heinole, et nad
väljakutse vastu võtsid ning Alfredi,
Jan-Eeriku, Endri ja Kristjaniga
võistlema tulid.
Projektiga „Piljardilaud Suigu Seltsimajja“ sai loodud võimalus erinevatele vanusegruppidele lastest kuni
eakateni ühiseks tegevuseks ja uute

Piljarditurniiri võitjad. Foto: Suigu seltsimaja

Randel Uibo ja Tiia-Triin Tomson
taaskord Eesti meistrid maadluses!
MAADLUSKLUBI LEO
Põlvas toimunud maadluse Eesti
meistrivõistlustel
täiskasvanutele
kaitsesid oma mullust meistritiitlit Randel Uibo ja Tiia-Triin
Tomson. Robyn Paulberg osales sel
aastal täiskasvanute meistrivõistlustel esmakordselt ja eriloaga, sest
on alles 16-aastane. Robyn pidi
kahjuks seekord kehakaalus -72 kg
leppima 5. kohaga. Pronksimatšis
jäi tal puudu kogemusest ja kindlast
plaanist, kuidas vastast alistada.
Randel Uibo tuli meistriks kreeka-rooma maadluses -72 kg ja
Tiia‑Triin Tomson naistemaadluses
-62 kg. Randelile oli see võistlus
pärast pikka, vigastustest tingitud
treeningpausi vaimselt ja füüsiliselt
keeruline. Õnneks tuli paar nädalat
enne tiitlivõistlust appi kogenud
maadlustreener Tõnis Naarits, kes
aitas lihvida tehnikat ning taastas
enesekindluse.
Poolfinaalis sai Randel kokku
eelmise aasta finaalivastasega ning
maadles jõudu säästvalt punktivõidu peale. Finaal osutus pärast
poolfinaali võidust tingitud pingelangust oodatust raskemaks ning
tuli vaid punktivõit 3:1.

kogemuste saamiseks. Tänu võistlustele on suurenenud erinevate vanusegruppide omavaheline suhtlus.
Piljardilaua olemasolu suurendas 15
– 20 aastaste noorte külastatavust
Suigu seltsimajas ja Suigu Noortetoas. Piljard on tore seltskondlik
mäng, mida mängivad meelsasti
erinevas vanuseastmes
inimesed. 

Tiia-Triin Tomson võitis kõik
matšid väga kindlalt. Finaalivastast, kellega ta polnud eelnevalt
maadelnud, pelgas ta pisut tema
tugevuse tõttu, kuid võit tuli siiski
ülekaalukalt. 

Pildil Tiia-Triin Tomson (vasakul) ja
Randel Uibo. Foto: Maadlusklubi
Leo

Jälle edukad
maadluses!
MAADLUSKLUBI LEO
26.01-27.01 toimus Paides
kümnes Maalehe Maadlusturniir. Esimesel päeval olid kehalised katsed, mille tulemuste
järgi pandi maadlejad paaridesse. Kehaliste katse tulemusel
tulid meie valla maadlejad TiiaTriin Tomson (absoluut kaal)
ja Robyn Paulberg (-80 kg)
mõlemad esimesteks, Rasmus
Tõnismäe (-35 kg) tuli teiseks
ja Carl Nilov (-45 kg) kolmandaks. Maadluses saavutasid
Tiia-Triin ja Robyn samuti
esimesed kohad, Rasmus tuli
teiseks, Carl kolmandaks.
Medalid ja autasud aitas käte
jagada Eesti kaitseväe juhataja
kindralmajor
Martin
Herem. 

PALJU ÕNNE MEIE TUBLIDELE MAADLEJATELE!
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VALLAVOLIKOGUS VALLAVALITSUSES OTSUSTATI
9. jaanuaril otsustati määrus nr 3 „Sauga Põhikooli vastlapäeva läbiviimiseks ja
OTSUSTATI
MTÜ-le Terve Are osaliselt
põhimäärus“.
vallavalitsuses
1. Korraldada lihthankemenet- 12. Kinnitada alates 1. jaanuarist 2019. aasta tegevustoetuse sum-

24. jaanuaril otsustati volikogus
1. Võtta vastu määrus „Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded Tori valla kohaliku tee sõidetavuse tagamisel“.
2. Lõpetada määruse „Heakorraeeskirja ja
koormise kehtestamine“ 1. lugemine.
3. Ehitada ümber sotsiaaleluruumiks kinnistul aadressiga Kalda tn 2, Tori alevik asuv
hoone. Kiita heaks taotluse esitamine SA-le
KredEx elamufondi arendamise investeeringutoetuse saamiseks ja anda Tori Vallavalitsusele
nõusolek rahaliste kohustuste garanteerimiseks
summas kuni 300 000 eurot omafinantseeringu tagamiseks.
4. Korraldada kirjalik enampakkumine Hirvela tn 11, 13, 15 ja 17 asuvate kinnisasjade
koormamiseks hoonestusõigusega.
5. Korraldada kirjalik enampakkumine Sauga
alevikus Vahtra tn 5, 6, 8, 10 ja Nulu tn 3 asuvate
kinnisasjade koormamiseks hoonestusõigusega.
6. Anda luba Starforest OÜ-le Tori vallas Kildemaa külas asuva Kuusiku kinnistu
omandamiseks.
7. Lammutada Sindi linnas Kooli tn 8 ja
Pärnu mnt 22 asuvad Tori vallale kuuluvad
hooned. Kiita heaks taotluse esitamine SA-le
KredEx kasutusest välja langenud hoonete
lammutamise toetuse taotlemiseks. Anda Tori
Vallavalitsusele nõusolek rahaliste kohtustute
garanteerimiseks ja omafinantseeringu tagamiseks Kooli tn 8 hoone lammutamiseks summas
kuni 4100 eurot ja Pärnu mnt 22 hoone lammutamiseks summas kuni 14 100 eurot.
8. Võõrandada avalikul kirjalikul enampakkumisel Sindi linnas asuv Pärnu mnt 74a
kinnistu.
9. Võõrandada avalikul kirjalikul enampakkumisel Aesoo külas Väike-Meieri kinnistu.
10. Anda nõusolek rahaliste kohustuste võtmiseks 5225 euro ulatuses sõiduauto Kia Sportage 2.0 väljaostmiseks seoses täisteenusliisingu
lepingu lõppemisega.
11. Jätta algatamata detailplaneeringu koostamine Tori vallas Tammiste külas Uuevälja
kinnistul.
12. Algatada detailplaneeringu koostamine
Tori vallas Kõrsa külas Uuekuke kinnistul.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine jätta
algatamata, kuna koostatava detailplaneeringu
elluviimisega kaasnevad tegevused ei oma olulist keskkonnamõju.
13. Võtta
vastu
Tõkkeoja
kinnistu
detailplaneering.
14. Võtta vastu Nurga kinnistu detailplaneering.
15. Nimetada 2019. aasta Riigikogu valimiste
läbiviimiseks Tori valla jaoskonnakomisjonide
esimehed, liikmed ja asendusliikmed.
16. Esitada Pärnu Maakohtu rahvakohtuniku
kandidaatideks Karen Salusoo, Ave Aaslaid,
Renna Järve, Geiu Vatter ja Gerli Peterson.
17. Otsust „Tori Vallavalitsusele ülesande andmine“ mitte vastu võtta.
18. Võtta vastu määrus „Noorsootöö seaduses
sätestatud ülesannete delegeerimine“.
19. Võtta vastu määrus „Tori valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise
alused“.
20. Infopunktid:
20.1. Arupärimisele vastamine;
20.2. Sotsiaalmajade renoveerimise projektist
rahade tagastamine;
20.3. Ülevaade Pärnumaa Omavalitsuste
Liidu 2019. aasta eelarvest ja tegevustest;
20.4. MTÜ Viira Arendusseltsi tutvustus. 
Tori vallas Eametsa külas asuv Pärnu
lennujaam vajab teenuste uuendamist, et
tagada C-klassi lennukite ohutu ja efektiivne toimimine instrumentaallennu
järgi. Sellest tulenevalt kavandab Pärnu
Lennujaam liiklusala rekonstrueerimist.
Rekonstrueeritud lennuraja kasutuselevõtuga suurenevad aga ümberkaudsetele
kinnistute omanikele lennuvälja piiranguja kaitsevööndid. Täpsemad piirangud
seoses lennuvälja kaitsevööndiga on sätestatud lennundusseaduse §-s 352. Piiranguja kaitsevööndite kaardiga on võimalik
tutvuda Tori valla kodulehel.
Täpsemat infot on võimalik saada ehitusnõunik Merike Raudsepalt,
telefon 55560275 või
e-post merike.raudsepp@torivald.ee 

lusega riigihange „Projekteerimistööd ja autorijärelevalve Sindi
ühiselamu osaliseks lammutamiseks ja rekonstrueerimiseks sotsiaalkorterelamuks“ ja kinnitada
hanke alusdokumendid.
2. Korraldada
lihthankemenetlusega riigihange „Traktori
(koos lisavarustusega) kasutusrent“ ja kinnitada hanke
alusdokumendid.
3. Kinnitada hajaasustuse programmi projekti „Pärnu maakond,
Tori, Oore tee 29 kinnistu kanalisatsioonisüsteem“ lõpparuanne ja
maksta välja toetus.
4. Maksta välja lõppmakse
hajaasustuse programmi projektile „Parisselja küla Põikoja talu
veevarustuse rajamine“.
5. Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kinnistud
vastavalt esitatud taotlustele.
6. Algatada Sindi linnas Roheline tn 25 kinnistu detailplaneeringu koostamine.
7. Võtta vastu Eametsa külas
Pärnu lennujaama kinnistu
detailplaneering.
8. Väljastada
projekteerimistingimused:
8.1. Sauga alevikus Tallinna mnt 142 kinnistule kuuri
püstitamiseks;
8.2. Sauga alevikus Tallinna mnt 146 kinnistule abihoone rekonstrueerimiseks ja
laiendamiseks;
8.3. Sauga alevikus Keskuse
tn 3 kinnistule kontorihoone
püstitamiseks;
8.4. Tammiste külas Viki tee 3
kinnistule aiamaja laiendamiseks;
8.5. Tammiste
külas
Saluste tee 10 kinnistule elamu
laiendamiseks;
8.6. Tammiste
külas
Saluste tee 17 kinnistule elamu
laiendamiseks;
8.7. Tammiste külas Moonipõllu tee 5 kinnistule elamu
ehitamiseks;
8.8. Tammiste külas Tammepärja tee 16 kinnistule elamu
ehitamiseks;
8.9. Randivälja külas Virula
kinnistule elamu püstitamiseks;
8.10. Are alevikus Tallinn-Pärnu-Ikla tee kinnistule bussiterminali püstitamiseks.
9. Anda ehitusluba:
9.1. Suigu
külas
Lasteaia tee 2 kinnistule lasteaia
ümberehitamiseks;
9.2. Tammiste külas Pilliroo
tn T2 kanalisatsiooni ühendustorustiku rajamiseks;
9.3. Tammiste külas Sipelga
tee kinnistule veetorustiku ja
kanalisatsiooni
ning
kraavi
rajamiseks;
9.4. Võlla külas Salu kinnistule puurkaevu rajamiseks;
9.5. Tammiste külas Orava
tee ja Orava tee L1 kinnistutele
tee rajamiseks;
9.6. Sindi linnas Auli tn 2 kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
9.7. Nurme külas Puraviku
kinnistule kinnise soojussüsteemi
rajamiseks.
10. Anda kasutusluba:
10.1. Kilksama külas Pähkli
tee 21 kinnistule biopuhasti kasutusele võtmiseks;
10.2. Murru külas Pärnjõe kinnistule septiku koos imbtunneliga kasutusele võtmiseks;
10.3. Sindi linnas Kevade tn 12
kinnistule üksikelamu kasutusele
võtmiseks;
10.4. Tammiste külas Ristiku
tee 33 kinnistule üksikelamu
kasutusele võtmiseks;
10.5. Sindi linnas Rähni tn 15
kinnistule üksikelamu kasutusele
võtmiseks;
10.6. Tammiste külas Vesikaare tee 22 kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks;
10.7. Eametsa külas Naaritsa
tee 8 kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks;
10.8. Tori alevikus Oore tee 29
kinnistule septiku koos imbtunneliga kasutusele võtmiseks.
11. Tunnistada
kehtetuks
Sauga Vallavalitsuse 25.02.2015

Sindi Muusikakooli poolt õpilastele renditavate pillide rendihinnaks 5 eurot kuus.
13. Kinnitada
sotsiaaltoetuste
määrad: matusetoetuse määr 250
eurot, koolitee alustamise toetuse
määr 100 eurot, hooldajatoetuse
määr 50 eurot, eakate sünnipäevatoetuse määr 50 eurot.
14. Mitte eraldada kahele isikule elamispinda, kuna eluruumi
tagamise teenuse osutamine ei ole
põhjendatud.
15. Pikendada ühe isikuga Suigu
sotsiaalmaja üürilepingut.
16. Pikendada eluruumi üürilepingud kuue isikuga.
17. Lugeda OÜ Are Vesi juhatuse
liikme Kert Alamaa, Tori Haldus OÜ juhatuse liikme Toomas
Parmu ja AS Sauga Varahaldus
juhatuse liikme Tõnu Alabertiga
sõlmitud juhatuse liikme lepingud lõppenuks alates 07.01.2019
ja maksta välja ette nähtud tasud.

16. jaanuaril otsustati
vallavalitsuses

1. Kinnitada riigihanke „Tori
Põhikooli spordiväljaku rekonstrueerimine“ edukaks pakkumuseks OÜ Kivipartner pakkumus
tööde kogumaksumusega 477
266,25 eurot.
2. Lugeda riigihange „Tori Sotsiaalmaja ja Rahvamaja maakütte
ehitamine“ nurjunuks seoses pakkujate kvalifitseerimata jätmisega.
3. Tunnistada Tori Vallavalitsuse 06.12.2018 korraldus nr 968
„Väikehanke „Tori valla Uuekalda
tänava tänavavalgustuse ehitustööd“ pakkumuse edukaks tunnistamine“ kehtetuks.
4. Nõustuda OÜ M.P Varuosad
poolt Keskkonnaametile esitatud
jäätmeloa taotlusega.
5. Eelnõu kohaselt lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kümme kinnistut vastavalt
esitatud taotlustele.
6. Kinnitada hajaasustuse programmi projekti „Sepa kinnistu
kanalisatsioon“ lõpparuanne ja
maksta välja toetus.
7. Algatada Tori valla ÜVK
arendamise kava aastateks 20202032 koostamine.
8. Anda nõusolek Tammiste
külas asuva, Tori vallale kuuluva Uuemetsa Tänava kinnistu
(Pääsusilma tänav katastriüksus)
76 m² suuruse ala koormamiseks tasuta ja tähtajatult isikliku
kasutusõigusega Telia Eesti AS
kasuks.
9. Nõustuda Muraka külas
asuva Oltsi kinnistu koosseisu
kuuluva Oltsi katastriüksuse
jagamisega.
10. Tunnistada kehtetuks Sindi
linnas Pärnu mnt 74a kinnistul
asuvate üksikelamu ja saun-kuurgaraaži kasutusload.
11. Anda kasutusluba:
a. Nurme külas Eedu-Enno
kinnistule päikeseelektri tootmisjaama kasutusele võtmiseks;
b. Sindi linnas Mureli tn 30
kinnistule üksikelamu kasutusele
võtmiseks;
c. Eametsa külas Kannikese
põik 1 kinnistule üksikelamu
kasutusele võtmiseks;
d. Eametsa külas Kannikese
põik 2 kinnistule üksikelamu
kasutusele võtmiseks;
e. Eametsa külas Kannikese
põik 3 kinnistule üksikelamu
kasutusele võtmiseks;
f. Tammiste külas Kellukese
põik 22 kinnistule üksikelamu
kasutusele võtmiseks.
12. Pikendada eluruumi üürilepingut ühe isikuga.
13. Sihtfinantseerida valla vabatahtlikke
päästekomandosid
(Taali Rahva Selts, Are Valla
Tuletõrje Selts ja Sindi Tuletõrje
Selts) 460,96 euroga. Sihtfinantseeringuna saadud raha eest
plaanivad komandod oma töö
hõlbustamiseks soetada kaamera-registraatori ja navigeerimisseadme koos kinnitustega.
14. Eraldada Sindi Naisliidule
osaliselt 2019. aasta tegevustoetuse summast 190 eurot

mast 348 eurot võrkpalliturniiri
läbiviimiseks.

23. jaanuaril otsustati
vallavalitsuses

1. Väljastada
projekteerimistingimused:
1.1. Nurme külas Enno kinnistule elamu ehitamiseks;
1.2. Eametsa külas Väike-Vilja
kinnistule elamu ehitamiseks;
1.3. Eametsa külas Viljapõllu
kinnistule elamu ehitamiseks;
1.4. Eametsa külas Leevikese tee 9 kinnistule elamu
ehitamiseks;
1.5. Eametsa külas Kiilu tee 2
kinnistule elamu ehitamiseks.
2. Nõustuda Sindi linnas asuva
kinnistu koosseisu kuuluvate
Pärnu mt 84 ja Pärnu mnt 82a
katastriüksuste liitmisega.
3. Nõustuda Selja külas asuva
Kabina kinnistu koosseisu kuuluva
Kabina
katastriüksuse
jagamisega.
4. Nõustuda
katastriüksuste
moodustamisega Sindi Linnavalitsuse 15.11.2017 korraldusega
nr 429 kehtestatud detailplaneeringu alusel.
5. Muuta projekti „Pärnu maakond, Tori vald, Võlli küla, Laaneoja talu juurdepääsutee rekonstrueerimine“ lõppkuupäeva.
6. Anda kasutusluba:
6.1. Nurme külas Serviku
kinnistule üksikelamu kasutusele
võtmiseks;
6.2. Sindi linnas Lõokese tn
23 kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks;
6.3. Eametsa külas Kannikese
põik 4 kinnistule üksikelamu
kasutusele võtmiseks;
6.4. Tammiste külas Vesiroosi
tee 1 kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks;
6.5. Tammiste külas Rannakaare tee 2 kinnistule garaaži
kasutusele võtmiseks;
6.6. Tammiste külas Looduse
tee 6 kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks;
6.7. Tammiste külas Takja
tee18 kinnistule üksikelamu
kasutusele võtmiseks;
6.8. Murelipuu tee 3 kinnistule üksikelamu kasutusele
võtmiseks;
6.9. Eametsa külas Farmeri
tee 1 kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks;
6.10. Pulli külas Lille tee 1
kinnistule üksikelamu kasutusele
võtmiseks;
6.11. Tammiste külas Kummeli tn 8 kinnistule üksikelamu
kasutusele võtmiseks.
7. Anda ehitusluba Levi külas
Marikivi kinnistule puurkaevu
rajamiseks.
8. Kehtestada
munitsipaalomandis olevate eluruumide üüri
suurused.
9. Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kinnistud
vastavalt esitatud taotlustele.
10. Pikendada sotsiaaleluruumi
üürilepingud.
11. Kinnitada Pärnu mnt 27a,
Supluse 2 ja Supluse 4 ühiselamute sisekorraeeskiri.
12. Avaldus Taali koolimaja rendile võtmiseks.
13. Terviseamet on pöördunud
vallavalitsuse poole küsimusega,
millist soodustust pakub vald
peatselt ametisse asuvale perearstile. Otsustati pakkuda Tori
alevikus Seljal vallale kuuluvat
korterit soodsama üürihinnaga.
Äriks vajalikud ruumid on valla
poolt tasuta.

7. veebruaril otsustati
vallavalitsuses

1. Kinnitada väikehanke „Omanikujärelevalve teenus „Riigihanke nr 202109 „Tori Põhikooli
spordiväljaku rekonstrueerimine“
töödel“ edukaks pakkumuseks
Procula OÜ pakkumus kogumaksumusega 5100,00 eurot.
2. Kinnitada lihthanke „Projekteerimistööd ja autorijärelevalve Sindi ühiselamu osaliseks
lammutamiseks ja rekonstruee-

rimiseks sotsiaalkorterelamuks“
edukaks pakkumuseks Hirvesoo
Arhitektuuribüroo osaühingu ja
osaühingu Corson ühispakkumus tööde kogumaksumusega
39 900,00 eurot.
3. Korraldada väikehankemenetlus „Omanikujärelevalve teenus Tori Sotsiaalmaja ja Rahvamaja maakütte ehitustöödel“ ja
kinnitada alusdokumendid.
4. Algatada detailplaneeringu
koostamine:
4.1. Sauga alevikus Lauka tee
4, Tehnika tn 5 ja Tehnika tn 7
kinnistutel;
4.2. Pulli külas Matsi tee 2 ja
Matsi tee 2a kinnistutel.
5. Anda nõusolek Sauga alevikus Metsvindi tn 8 ja Jänesselja tn
5 kinnistute ala koormamiseks
isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks 10 kV pingega
elektrimaakaabelliinile.
6. Muuta Tori Vallavalitsuse
14.11.2018 korraldust nr 909.
7. Anda ehitusluba:
7.1. Kilksama külas Kaasikukaare tee 8 kinnistule aiamaja
laiendamiseks;
7.2. Eametsa külas Nugise
tee 6 kinnistule üksikelamu
püstitamiseks;
7.3. Tori alevikus Pärnu
mnt 10 kinnistule tall-kliiniku
ümberehitamiseks.
8. Anda kasutusluba:
8.1. Tammiste külas Käbi tn
12 kinnistule üksikelamu kasutusele võtmiseks;
8.2. Pulli külas Koolimaja
tee kinnistule külmaveetorustiku
kasutusele võtmiseks;
8.3. Sauga alevikus Keskuse
tn 9 kinnistule töökoja elektrisüsteemi kasutusele võtmiseks.
9. Kinnitada hajaasustuse programmist rahastatud projektide
„Pärnu maakond, Tori vald, Võlli
küla, Laaneoja talu juurdepääsutee rekonstrueerimine“, „Lagle
tee 7 puurkaev“ ja „Reinoja talu
kanalisatsioonisüsteem“ lõpparuanded ja maksta välja toetus.
10. Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kinnistud
vastavalt esitatud taotlustele.
11. Kinnitada korraldatud jäätmeveo teenustasude muutmine
Sindi linnas.
12. Kinnitada õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe
õpilase kohta 2019. aastal Tori
Põhikoolis, Sindi Gümnaasiumis,
Are Koolis ja Sauga Põhikoolis.
13. Anda välja korraldused lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse rahastamise kohta.
14. Kehtestada Sindi Seltsimajas
ja Are Huvikeskuses toimuvate
ürituste piletihinnad.
15. Taotleda Tori valla kasuks
isikliku kasutusõiguse seadmist
Urumarja külas asuvale 59 Pärnu-Tori tee kinnistule jalg- ja jalgrattatee, tänavavalgustuse ja sajuveekanalisatsiooni rajamiseks.
16. Kinnitada Tori valla lehe
„Tori Valla Teataja“ väljaandmise
kord.
17. Kinnitada Tori vallavalitsuse
raamatupidamise sise-eeskiri.
18. Kehtestada Sauga teenuskeskuses asuva spordikompleksi
ja Sauga Avatud Noortekeskuses ruumide kasutusse andmise
hinnakirjad.
19. Kinnitada Tori valla huvihariduse ja -tegevuse kava 2019.
aastaks.
20. Maksta Tori kalmistuvahile
lisatasu täiendavate tööülesannete
eest. 
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Korraldatud jäätmeveo teenustasude muutmisest Sindi linna piirkonnas
TORI VALLAVALITSUS
Riigihanke tulemusel teostab
alates 01.03.2018 Sindi linna piirkonnas korraldatud jäätmevedu
Eesti Keskkonnateenused AS.
Jäätmevedajaga sõlmitud hankeleping lubab vedajal taotleda
teenustasude suurendamist, kui
esinevad objektiivsed asjaolud,
mis oluliselt mõjutavad jäätmete
veokulusid.
2019. aasta alguses esitas Eesti
Keskkonnateenused AS Tori
Vallavalitsusele taotluse jäätmeveo teenustasude suurendamiseks Sindi linna piirkonnas seoses
jäätmete käitluskulu kasvuga
enam kui 28%. Lisaks on kütuseaktsiisi kallinemise tulemusel
kasvanud kütusehinnad pakkumise esitamise ajaga võrreldes
17% ning prognooside kohaselt

kasvavad 2019. aastal veelgi.
Jäätmeseaduse kohaselt peab jäätmeveo teenustasu olema piisav, et
katta jäätmekäitluskoha rajamis-,
kasutamis-, sulgemis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete
veokulud.
Tori Vallavalitsus on seisukohal,
et jäätmevedaja poolt esitatud
taotlus jäätmeveo teenustasude
muutmiseks on põhjendatud ning
7.02.2019 otsustas Tori Vallavalitsus rahuldada Eesti Keskkonnateenused AS taotluse jäätmeveo
teenustasude muutmiseks.
Sindi linna piirkonnas hakkab
uus jäätmeveo teenustasude
hinnakiri (vt tabelist) kehtima
alates 01.04.2019. Vastava teavituse ja hinnakirja saadab Eesti
Keskkonnateenused AS antud
piirkonna klientidele. 

Ühe m3 hind
Konteineri maht
jäätmekott kuni
konteiner kuni
konteiner kuni
konteiner kuni
konteiner kuni
konteiner kuni
konteiner kuni
konteiner kuni
konteiner kuni
konteiner kuni
konteiner kuni
konteiner kuni
konteiner kuni
konteiner kuni

Elering AS tellijana ning Empower AS ja
Leonhard Weiss Energy AS töövõtjatena
sõlmisid 21.08.2017. a töövõtulepingu nr
1.1-4/2017/294, mille objektiks on HarkuSindi 330kV ja 110kV õhuliini projekteerimine
ja ehitamine, sealhulgas kõikide vajalike materjalide, konstruktsioonide, seadmete hankimine, monteerimine, töösse viimine ning vana
õhuliini L033 demontaaž.
Harku-Sindi 330/110 kV projekteerimistööde
käigus pöördus meie ja Elering AS poole
Eurowind OÜ, kes soovib Elering AS-lt osaliselt
üle võtta ja seadustada amortiseerunud õhuliini
L033 Sindi-Audru, mis asub Pärnu maakonnas
Tori vallas ning Pärnu linnas. Seoses uue
õhuliini L033 /L507 ehitusega kaob maaomanikel vana õhuliini L033 talumiskohustus.
Elering AS on seisukohal, et nimetatud õhuliini
on võimalik alles jätta vaid juhul, kui oman-

0,08
0,12
0,14
0,19
0,24
0,37
0,60
0,66
0,77
0,80
1,10
1,50
2,50
4,50

uus hind €/m3

8,33

9,83

Kehtivad teenuse
hinnad alates
1.03.2018 (€)
0,67
1,00
1,17
1,58
2,00
3,08
5,00
5,50
6,41
6,66
9,16
12,50
20,83
37,49

Taotletavad teenuse Teenustasude
hinnad alates
muutus (€)
01.04.2019 (€)
0,79
0,12
1,18
0,18
1,38
0,21
1,87
0,29
2,36
0,36
3,64
0,56
5,90
0,90
6,49
0,99
7,57
1,16
7,86
1,20
10,81
1,65
14,74
2,25
24,57
3,75
44,23
6,75

Vallalehe väljaandmise korrast

Vana õhuliini alles jätmine on
maaomaniku enda vaba tahe
EMPOWER

(m3)

kehtiv hind €/m3

daja sõlmib kõigi trassil olevate maaomanikega
vastavasisulise notariaalse lepingu õhuliini
talumiseks – st maaomanikud peavad ise sellega
esmalt nõustuma.
Sellest lähtuvalt rõhutame, et õhuliini allesjäämisega nõustumine on maaomaniku enda
vaba tahe ning kui maaomanik sellist kokkulepet ei sõlmi, demonteerib Empower AS vana
õhuliini nii nagu eelnevalt planeeritud.
Arusaamatuste vältimiseks saadame sama
sisuga kirja kõigile liini trassile jäävate maaüksuste omanikele.
Vaata jooniselt, keda muudatus puudutab –
“Planeeringu lahendus Sauga vallas”, likvideeritav 110kV liin on märgitud musta joonega,
millel on punased ristid peal.
Joonis leitav siit:
https://elering.ee/harku-lihula-sindi-liin
Lisainfo: Tel: 53 333 129
E-mail: kalle.klandorf@empower.ee 

KATARIINA VAABEL
AVALIKE SUHETE SPETSIALIST

Vallavalitsus kinnitas otsusega lehe Tori
Valla Teataja väljaandmise korra, mis
kehtestatakse kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3
alusel.
Määrus kehtestab vallalehe eesmärgid,
olemuse, väljaandmise, poliitilise- ja tavareklaami avaldamise põhimõtted.
Vallalehe eesmärgiks on olulise ja vajaliku info jagamine elanikele, vallavalitsuse ja -volikogu otsuste edastamine ning
hallatavate asutuste ja vallas toimetavate
ettevõtete tutvustamine. Väljaandmisel
juhindutakse ajakirjanduse heast tavast
ja Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksist.
Vallaleht ei ole ühegi valimisliidu ega
erakonna häälekandja.
Leht jääb ilmuma kord kuus ehk 12 korda
aastas ning selle eest vastutab vallalehe
toimetaja. Kaastööd on alati lehte

oodatud ning neid tuleks saada aadressil
ajaleht@torivald.ee. Lehe toimetajal on
õigus valida lugusid ja neid vajadusel
toimetada.
Mittetulundusühingute, valla ametiasutuse, hallatavate asutuste ja sotsiaalse
suunitlusega kuulutused ja reklaamid on
tasuta ning ettevõttele, mille peamine
tegevuskoht asub Tori vallas, rakendatakse
25% suurust soodustust hinnakirjast.
Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste reklaami Tori vallalehes ei avaldata.
Kohalike omavalitsuste valimistel avaldatakse vahetult enne valimisi ilmuvas vallalehe numbris kohaliku piirkonna kandidaatide nimekiri ja iga kandidaadi üks
põhiseisukoht – võrdses mahus kõigile.
Vältimaks varjatud reklaami ilmumist,
luuakse lehe juurde kolleegium, mis
koosneb lehe toimetajast, vallasekretärist
ja juristist. Kolleegium koguneb vastavalt
vajadusele ja vaatab üle küsimusi tekitavad
reklaami kaastööd. 

Valimistel on igal häälel jõud
PRIIT VINKEL
RIIGI VALIMISTEENISTUSE JUHT

Veebruari lõpus ja märtsi alguses
valime uue Riigikogu koosseisu.
Suuri muudatusi valija jaoks
seekord ei ole – valimisperiood
on ikka kümme päeva, hääletada saab nii jaoskonnas kui ka
juba kümnendat korda elektrooniliselt. Kuid mõnele olulisele
punktile tahan siiski tähelepanu
juhtida.
Valimisjaoskondi on tänavu
vähem kui 2017. aasta kohalikel valimistel (vastavalt 557
ja 451), mistõttu tasub varakult
välja selgitada, kus täpsemalt
teie kodujaoskond asub. Vajadusel tuleb appi kaardirakendus,
mille leiate aadressilt valimised.
rahvastikuregister.ee.
Neljal
esimesel
eelhääletamise päeval, 21.-24. veebruarini paikneb enamik jaoskondi
maakonnakeskuste
kaubamajades ja teistes populaarsetes
paikades. Seega, kui valik on
langetatud, on vormistamine
mugav ja lihtne. Samuti oleme
julgustanud kohalikke omavalitsusi tegema mobiilseid valimisjaoskondi – ehk et 25.-27. veebruarini, kui kõik jaoskonnad on
avatud, toimuks hääletamine
ühel päeval näiteks valla ühe
küla kultuurimajas, teisel päeval
aga teise küla raamatukogus.
Riigikogu valimistel on 12 ringkonda, valija saab hääletada vaid

kandidaadi poolt, kes on üles
seatud tema ringkonnas. Ringkonnad määratakse rahvastikuregistris oleva aadressi alusel
1. veebruari seisuga. Kui elukohaandmetega tekib probleeme,
on nende kordategemine lihtne
– uue aadressi saab vormistada
paari minutiga eesti.ee veebilehel, samuti võib pöörduda
kohalikku omavalitsusse nii
isiklikult, posti kui e-posti teel.
Korraldajatena on meie jaoks
tähtis, et valimiste läbiviimine oleks sujuv ning seda ei
mõjutaks kõrvalised tegurid.
Erinevate riikide kogemusele
toetudes, kus valimisi on püütud
mõjutada sotsiaalmeedias levivate valeuudiste ja kandidaatide
meiliserveritesse sissemurdmisega, oleme selgitanud küberturvalisuse tähtsust. Soovime
ennetada ja varakult märgata,
kui levib valeinfo või muu valimiste läbiviimist takistav teave.
Teeme koostööd erakondade ja
kandidaatidega, et ka nemad
suhtuksid tõsiselt oma seadmete,
veebilehtede ja meiliaadresside
turvalisse käsitlemisse. Üldse
on „koostöö” märksõna, millega
annab palju ära teha – meiega
koos aitavad valimisi läbi viia
oma valdkonna asjatundlikud
asutused, kes on abiks nii jõu
kui ka nõuga.
Riigikogu valimiste eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine algab 21. veebruaril.
E-hääletamine algab neljapäeval, 21. veebruaril kell 9 ja

kestab ööpäevaringselt kuni
kolmapäeva, 27. veebruari kella
18-ni. Hääletada saab aadressil
www.valimised.ee.
Tuletan
meelde, et valija peab veenduma, et tema arvuti on korras
ning ID-kaardi ja koodide
andmine teiste inimeste kätte ei
ole lubatud. Elektroonilist häält
on võimalik eelhääletamise ajal
muuta, sel juhul jääb kehtima

hilisem hääl. Kui valija soovib
ikkagi hääletada pabersedeliga,
siis elektrooniline hääl kustutatakse. Valimispäeval oma e-häält
enam muuta ei saa.
Nelja päeva jooksul, 21.-24. veebruarini saab olenemata elukohast
hääletada maakonnakeskustes.
25.-27. veebruarini on avatud
kõik 451 jaoskonda, samuti on
igas kohalikus omavalitsuses

avatud vähemalt üks jaoskond,
kus saab hääletada väljaspool elukohta. Valimispäeval,
3. märtsil on kõik jaoskonnad
avatud kell 09.00– 20.00, siis
saab hääletada vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.
Riigikogu valimised on aeg,
millal saab oma hääle kuuldavaks teha. Valimistel on igal
häälel jõud! 
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Maailmanädal Are
koolis
LEELO LUSIK
ARE KOOL

Are Koolis sai neljandat aastat
järjest teoks maailmanädal.
Sel aastal oli teemaks “Naiste
õigused maailmas” ja “Pastad”.
Koolisööklas pakuti nädala
jooksul erinevaid pastatoite.
Õpilastele käis loenguid pidamas
kolm erineva eluala naisterahvast, kes kõik on omal moel
kokku puutunud naiste õigustega üle maailma. Vaadati ka

filmi, kuidas Ghanas koolis
käiakse. Näitustel saadud teadmisi sai hiljem kontrollida testiga
õpiveebis või erinevates ristsõnades. Kogu kooli õpilased tegid
erinevaid loovtöid makaronidega
– suurematel valmisid need tööd
grupitöödena, väiksemad tegid
töid koos kodustega. Näitusetööde laud sai muljetavaldav.
Nädala algul jagati parimatele
tänukirju ja autasusid.
Maailmanädala korraldasid Leelo
Lusik ja Marju Sepp. 

Erinevad pastatooted. Foto: Leelo Lusik

Sindi Avatud
Noortekeskus
tähistas sünnipäeva!
HELLE VENT
SINDI ANK-I JUHATAJA

26. jaanuaril algas sünnipäevapeo ettevalmistus mitu tundi
enne külaliste saabumist, kus
kokandusring Sinklased eesotsas
juhendaja Marek Sillaga valmistasid ette suupisted ja magustoiduks toortatrajahust šokolaadi-biskviidi pallid vahukoore ja
füüsaliga.
Muusika eest hoolitsesid John
Mitt Teppo lõõtsal ja karmoškal
ning Ott Lemmergas peaaegu
endasuurusel akordionil. Meel
div üllatus oli meie kauaaegse
toetaja Fein-Elast Estonia esindaja Anne Urbani saabumine,
kaasas head sõnad ja suur kingikott. Tema oli aktiivne liige ajal,
mil asusime veel Sindi raekoja
keldrikorrusel.
Lookas laual olid karikad Noorsootöönädala fotokonkursi ja
bowlinguturniiri ning
kaks
kuud toimunud lauamängude

turniiri kuue ala parimatele.
Karika said 4H aktiivsemaks
liikmeks valitud
4H klubi
Sindila president Kerda Saagim,
ANK parimateks noorteks 2018
valitud Kaur Kasemaa, Fred
Hussar ja Elisabeth Mitt. Tänusõnad kuulusid lauamängude
turniiri korraldajale Mihail
Sorinile ja kokandusringi juhendajale Marek Sillale.
Tähtsaks
päevaks
valmis
juba teist aastat Sindi ANK
2019 kalender, autoriks Kaur
Kasemaa.
Päeva naelaks oli improteater
Ruutu10. Toivo Värbu ja Martin
Junna selgitasid, et improteater
on teatri vorm, kus karakterid,
tegelaskujud ja situatsioonid
sünnivad kohapeal. Nii ka oli!
Publik osales aktiivselt, tekkis
palju koomilisi situatsioone ja
sai palju naerda. Raadioring tegi
külalistega intervjuu, mida saab
järelkuulata meie kodulehel.
Suur tänu noortele meeldejääva
sünnipäeva eest! 

Pidulaud sünnipäeval. Foto: Helle Vent.

Sauga kooli õpilased noppisid
õpilasvõistlustelt esikohti
MERILIN KAUNISTE
SAUGA PÕHIKOOLI HUVIJUHT

31. jaanuaril toimunud emakeeleolümpiaadi Pärnu maakonna
piirkonnavoorus saavutas 7. klassi
õpilaste arvestuses esikoha Kevin
Reimann, 7.-8. klasside üldarvestuses tõusis tubli keeletundja
teiseks. Hea tulemuse said ka
Elisabeth Rand, Emily Melissa
Pilv ning Henri Pärn. Tänavuse
emakeeleolümpiaadi teema oli
,,Eesti oskuskeel koolis ja igapäevaelus“. Õpilasi juhendas õpetaja
Marika Hoolma.
31. jaanuaril toimunud võistkondliku matemaatikaülesannete
lahendamise võistluse Nuputa
Pärnumaa
piirkonnavoorus
osales Sauga põhikoolist kolm
võistkonda. 7. klassi arvestuses
tuli võitjaks võistkond koosseisus
Henri Pärn, Rain-Robin Kurg ja
Kevin Reimann, neid ootab 4.
mail ees üleriigiline finaalvõistlus.
Nuputamisvõistlusel
osalesid
tublilt ka 5.-6. klasside õpilased

Võidukad nuputajad (vasakult) Rain-Robin Kurg, Henri Pärn, Kevin Reimann. Foto: Merilin Kauniste

Kaspar Reimann, Rasmus Tiitus,
Asso Meri ja Johanna Türnpu
ning 7. klassi nuputajad Markus

Sellin, Marilin Aak ja MarkSander Ardel. Õpilasi juhendas
õpetaja Tiina Pärn. 

Veebruar Sindi lasteaias
Sindi
6-aastane Keven Parts „MidriGümnaasium SINDI LASTEAED
linnu” rühmast oma lauluoskuse
proovile Eesti Meestelaulu Seltsi
Küünlakuu Sindi Lasteaias on solistide XI konkursi Pärnumaa
on olnud
olnud tegus nii majas sees kui väljas- eelvoorus. Edasipääs Põhja-Eesti
pool. Kõik toimunud ja eesootav on vooru jäi sel korral kättesaamaedukas
võrdse tähtsusega ja väärib kajas- tuks. Noormehed andsid siiski oma
AIN KEERUP
SINDI GÜMNAASIUMI DIREKTOR

Meie kool on edukalt esinenud
maakondlikel
olümpiaadidel.
Maakonna
parimateks
on
tunnistatud Martti Šorin 9.a
klassist matemaatika olümpiaadil
ja Joosep Ailiste 6.d klassist
bioloogiaolümpiaadil. Kolmanda
koha saavutasid Siim-Kaspar
Kollamaa 9.a klassist bioloogiaolümpiaadil ja Sigrid Riik 9.a
klassist emakeeleolümpiaadil.
Kuulsust kogusid ka 1.-3. klasside
rahvastepalli võistkonna liikmed.
Pärnumaa
meistrivõistlustel
saavutati esikoht. Meeskonda
kuulusid: Marten Aadamsoo
(2.a), Kert Erikson (2.a), Jesper
Pulst (2.a), Romet Kutšernjuk
(2.b), Ken Eric Neutal (2.b),
Mirek Aluste (3.b), Tristjan
Hansalu (3.a), Ilja Mohnja (3.b).
Häid tulemusi spordis on veelgi.
Pärnumaa koolinoorte meistrivõistlustel
sisekergejõustikus
saavutas Mattias Buht (8.a)
kõrgushüppes esikoha, Rocco
Vergadoro pälvis (8.a) 1000m
jooksus kolmanda koha.
Pärnu linna- ja maakoolide
lauatennise
meistrivõistlustel
saavutas Merilyn Nõmm (12.a)
I koha, Karolin Kapak (10.a) II
koha ja Margit Viies (12.a) III
koha. Tunneme nende saavutuste
üle uhkust!.
2. veebruaril avati koolimaja
juures Julius Friedrich Seljamaa
mälestussammas, mille avamistseremoonial osalesid ka Sindi
Gümnaasiumi õpilased. Lippuritena täitsid austavat rolli 5.a ja 9.a
klassi õpilased. Aktuse piduliku
osa õnnestumisel oli väga suur
roll kooli näiteringi õpilastel,
keda juhendasid õpetajad Eneli
Arusaar ja Lembit Roosimäe.
Kõige austavam ülesanne, katte
eemaldamine mälestussambalt
koos Eesti Lipu Seltsimehe Jüri
Trei ja Tori vallavanema Lauri
Luuriga, sai osaks Sten Eric
Hansenile 1.a klassist ja Chätlyn
Partsile 12.a klassist. 

tamist, seega otsustasime alustada
omaette rubriigi meie igakuistest
tegemistest.
Detsembris algas projekt „Suhkrusööbiku seiklused Sindi Lasteaias“,
mis sai rahastuse Pärnu Omavalituse Liidu konkursil „Suhkur
– sõber või vaenlane“. Projekti
eesmärk oli selgitada lastele liigsuhkru mõju tervisele, tervisliku
toitumise ja liikumise vajalikkust
ning hammaste tervishoidu. Kahe
kuu jooksul toimus seoses sellega
erinevaid tegevusi – hammaste
kontroll
koostöös
hambaarst
Epp Kadakuga; erinevaid puu- ja
aedvilju lõigati huvitavaks spiraallõikuri ja viilutajate abil ning
kuivati toidukuivatis; kommipäeva
raames sai iga laps endale valmistada tervislikust toorainest kommi;
toimus loeng „Kuidas saadakse
suhkrut?“; 5-7 aastastega mängiti
mängu „Energia kulutamine liikumise abil“, mille käigus pidid
lapsed peale ühe kommi söömist
jooksma 11-minutit. Projekt lõppes
veebruaris tervisenõukogu liikmete etendatud näidendiga „Lugu
kaduma läinud hambast“, mis
rääkis, et kogu aeg magusat süüa ei
ole hammastele hea.
Suhkruprojekti raames soetatud
uute ja põnevate vahenditega
(spiraallõikur, viilutajad, kuivatid
jne) saame edaspidigi valmistada
huvitavaid ja tervislikke suupisteid, äratamaks lastes huvi proovida
erinevaid vilju ja marju nii toorena
kui ka kuivatatuna.
Eestimaa talve tujukust tundes
kasutasid „Krõlli” ja „Nublude”
rühma lapsed ära praeguse rikkaliku lumevaru ja nautisid pea kuu
varem (7. veebruaril) vastlapäeva
Maria talus. Maaelu edendavas
turismitalus sai nautida kõike,
mis linnalapsel kivimüüride vahel
nautimata jääb: vana keldri katuselt võidu liulaskmine, koduloomadega tutvumine ja nende söötmine,
heintes möllamine. Ei puudunud
ka ehtsa hobusaaniga sõitmine ja
püstkojas grillimine. Kahetunnisele
programmile pani punkti maitsev
vastlakukkel.
10. veebruaril panid 5-aastane
Markus Ollep „Nublude” ja

panuse poistelaulu püsivusse, mida
just meestelaulu selts eesmärgistatult veab ja propageerib.
Sõbrapäeval oli maja veelgi rohkem
naeru ja kallistusi täis, punaseid
südameid ja kaardikesi jätkus nii
sõpradele paralleelrühmas kui
ka personalile. „Mesimumm” ja
„Päikesejänku” rühma sõimelapsed veetsid ennelõuna üheskoos
lauldes ja tantsides ning küpsisetordiga maiustades. „Nublud”
käisid tutvumas oma sügiseste uute
rühmaruumidega koolimajas, kus
koolieelikutest „Tibude” rühmaga
ühine sportlik sõbrapäev maha
peeti. Koolieelikute teine rühm,
„Pesamunad”, külastas aga samal
ajal sõpru Pärnu Kadri Lasteaias.
„Sipsikud” lustisid „Kriipsujuku”
mängutoa pallimeres.
21. veebruaril tähistatakse lasteaias
EV 101. aastapäeva. Pidulikul kontsert-aktusel lehvivad traditsiooniliselt kingiks saadud sinimustvalged
käsilipud.
25. veebruarist algaval traditsioonilisel poistenädalal tutvuvad koolieelikud erinevate meeste töödega.
Külastatakse Paikuse Politsei- ja
Piirivalvekolledžit, meisterdatakse
pesakaste lindudele. Ei jäeta vahele
ka meelelahutuslikku poolt – vastlatrall Kurgjal ja poiste spordipäev
gümnaasiumis.
Peale
tegusat
veebruarikuud
jätkuvad kiired ettevalmistused
lasteaia 125. sünnipäeva tähistamiseks. Sindi Lasteaed loodi 9. märtsil
1894. aastal. Sellest aga juba lähemalt märtsikuu lehes. 

Foto: Piia Veeroja
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August Pulst 130
Koostöös Tori Muuseumiga tutvustame igas
lehes veidi August Pulsti. 14. jaanuaril täitus
tema sünnist 130 aastat. Igal korral käsitleme
erinevat teemat või valdkonda.

August Pulst on sündinud 14. jaanuaril
1889. a. Pärnumaal, Tammiste vallas,
Nõmme suitsutares. Kui ta oli 4-aastane,
koliti Tori Päästale, Mäelta tallu. Õppinud
on ta Tori Levi vallakoolis, kihelkonnakoolis, Pärnu Eesti Kooliseltsi progümnaasiumis, Virumaal Küti mõisas (mõisavalitsejaks) ja Riia kunstikoolis. Siirdunud
Tallinna, oli Pulst “ Estonia “ teatris dekoraatoriks ja samal ajal prof. E.A. Lenderi
eragümnaasiumis
joonistusõpetajaks.
Pärast sõjaväeteenistust Tallinnas oli ta
Eesti Rahva Muuseumi Tallinna osakonna,
hiljem Tallinna Eesti Muuseumi asjaajaja, kellena juhtis vanavara korjamist,
muuseumipidusid ja loteriisid, ühtlasi oli
ta Tallinna Vabadussõja Muuseumi korraldaja. Pulst oli ka Eesti Vabaõhumuuseumi
Ühingu asutaja ja selle juhtivaid tegelasi,

ühingu “Draamateater” juhatuse liige ja
esimees.
Oma tegemisi alustas ta Tori-mail juba
aastal 1911, kui ta korraldas esimesed
vanavara kogumisreisid. 1915 aastal jätkas
ta kogumist ja korraldas esimese vanavara
näituse. See Tori vanavara koguke saigi
Tallinna muuseumilisele tegevusele aluseks.
Tema eestvedamisel loodi Torisse aastal
1934
esimene
kihelkonnamuuseum
Eestis, kus ta töötas ühingu esimehena ja
juhatajana.
August Pulst oli vanavara koguja, kodu-uurija, muuseumide asutaja, maalikunstnik,
skulptor, aiandushuviline ja veinigurmaan.
Ta kirjutas näitemänge, luuletusi, õnnitluskõnesid, järelhüüdeid.
Kõigest lähemalt järgmistes ajalehtedes.
Loe pikemat lugu meie kodulehelt
www.torivald.ee. 

Muinsuskaitseameti tunnustuste
näitus Sindi Muuseumis
HEIDI VELLEND
SINDI MUUSEUMI JUHATAJA

11. veebruarist 22. märtsini on Sindi Muuseumis
avatud rändnäitus „Muinsuskaitseameti 2018. aasta
tunnustused“.
Muinsuskaitseamet tunnus
tab iga aasta oktoobrikuus

aasta jooksul valdkonnas
enim silma paistnud restaureerimisprojekte,
nende
loojaid ja elluviijaid. Käesolev rändnäitus tutvustab 13
tunnustuse pälvinud objekti
kolmes kategoorias: hästi
taastatud mälestis, hästi taastatud hoone muinsuskaitsealal ja kaitsevööndis ning
hästi kavandatud uusehitis
ajaloolises keskkonnas.

Fotodel olevad restaureeritud või ehitatud objektid
on eeskujuks ning heaks
näiteks, kuidas meie kultuuripärandit väärtustada ja
sellele uut hingamist anda.
Eriti on näitusele oodatud

Sindi linnas paiknevate
muinsuskaitse all olevate
objektide
omanikud,
samuti
kõik
teised,
keda see teema huvitab!
Koht umiseni
muuseumis! 

Näitus Sindi muuseumis. Foto: Heidi Vellend

Korvipunumisest Suigu seltsimajas
VIIU TAMLA
Etnograafiliste oskuste huvilised kogunesid laupäeval, 9.
veebruaril kell 10.00 Suigu
seltsimaja juurde, et alustada
meister Margus Rebase juhendamisel Tori kihelkonna jaoks
iseloomuliku karjapoisikorvi
punumise õppimist.
Kõigil olid seljas ilmastikukindlad riided ja kaasas taskunuga ning oksakäärid, sest
alustuseks suundusime materjali korjama. Kõrvus Marguse

selgitused, et milline peab
olema õige oks punumiseks,
asusime metsas otsingutele.
Et ka hea lugeja õige oksa
iseloomustusest aimu saaks,
siis jagan siin Marguse vanaisa
õpetust: „Toomingad peavad
olema võimalikult pikad
(vähemalt 2-3 meetrit või
pikemadki), võimalikult sirge
tüvega, nii umbes pöidlajämedused, ilma hargnevate
külgoksteta, ilma tüvekahjustusteta ja kogu pikkuses
ühtlase jämedusega.“ Niisuguseid me metsa otsima läksime,

Uusaastapidu eakatele
JUTA VELLESTE
August Pulst (vasakul) perega 1942. Aastal. Foto: Tori Muuseumist

Tori valla laste- ja noorte laulukonkurss
ANNELI UUSTALU
SINDI SELTSIMAJA JUHATAJA

Tori valla laste- ja noorte
laulukonkursi eesmärgiks on
tunnustada meie valla laululapsi, kes naudivad muusika
tegemist ning anda läbi lauluvõistluse neile hea esinemisvõimalus ja lavakogemus.
Konkurss toimub pühapäeval,
14. aprillil algusega kell 12.00
Sindi Seltsimajas. Eelvoorud
korraldab iga kool ja lasteaed
ise.
Lauluvõistlusel
osalemiseks
tuleb täita registreerimisleht,
mille leiab valla kodulehelt
www.torivald.ee,
hiljemalt
31.03.2019 tuleb täidetud leht

saata Sindi Seltsimajja (Pärnu
mnt 44, Sindi linn, Tori vald
86705 Pärnu maakond) või
saata e-postiga sindiseltsimaja@torivald.ee.
Osaleda
saab
seitsmes
kategoorias:
Eelkooliealised lapsed:
I kategooria 3, 4 ja 5 aastased
II kategooria 6 ja7 aastased
Koolinoored:
III kategooria 1-2 klass;
IV kategooria 3-4 klass;
V kategooria 5-6 klass;
VI kategooria 7-9 klass;
VII kategooria 10-12 klass.
Osaleda saavad kõik lapsed,
kellel on sissekirjutus Tori
vallas, õpivad Tori valla

koolides või käivad Tori valla
lasteaedades. Iga haridus
asutus saab ühte kategooriasse
esitada maksimaalselt kolm
last. Laulukonkursil osalejatel palume esitada üks laul.
Saatemuusika eest hoolitsevad
juhendaja ja solist ise. Korraldaja poolt on võimalus kasutada CD-mängijat, klaverit.
12. aprillil on esinejatel
võimalus vastavalt kokkulepitud ajakavale teha eelproove
seltsimaja laval. Laule hindab
oma ala spetsialistidest koosnev
žürii, kes valib välja igast vanuseklassist 3 paremat solisti,
samuti selgitatakse välja rahva
lemmikesineja.
Küsimuste
korral palun pöörduge Sindi
Seltsimaja juhataja poole. 

SINDI NAISLIIT

25. jaanuaril toimus Sindi
Seltsimajas Sindi Naisliidu
korraldatud uusaastapidu
eakatele. Külalisesinejateks
olid Suurejõe Rahvamaja
taidlejad, kelle kava oli
täiuslik. Üllatuskülalisena

Sindi Naisliidu korraldatud eakate uusaastapidu.
Foto: Sindi Naisliit

Meenutades Pärivere sovhoosi tublisid inimesi
MÄLESTUSKIVI
TOIMKOND
Viimasel aastasajal on Pärivere maadel toimunud palju
muutusi.
Oleme
elanud
vallas, külanõukogus, allunud
täitevkomiteele. Nüüd juba
kuulume mõne aasta Tori
valla koosseisu. Inimesed on
tulnud, olnud, läinud. Palju
on neid, kes siin sündinud,
kasvanud, tööd teinud ja pere
loonud ning siit ka manalateele läinud. Piirkonna nägu
ja tegu kujunebki siin elavatest inimest.
Üks pikk 48 aastane ajaetapp,
mida veel mäletatakse jääb
Pärivere sovhoosi aegadesse.
1945. aastal anti põhikirja
alusel Pärivere Riigimõisa
varad üle ja loodi Pärivere
sovhoos. 1960.-1970. aastatel
sundliidetud teiste majandite

arvelt sai põllumaa pinnaks
4600 hektarit. Meie põllumaa
on läbi aegade olnud valdavalt
väheviljakas, liigniiske raske
savimuld. Seega pole võimalik
saada põldudelt kerge vaevaga
ülisuuri saake. See sundis
otsima muid lahendusi, et
tulla toime majandamisega.
Tootmissuunaks võeti eesti
maakarja, eesti peekonsea,
eesti mustakirju veise ja tori
hobuse säilitamine, aretamine
ja müük (ka ekspordiks). Asi
arenes hästi ja võimaldas
majandil lisaraha teenides
arendada Pärivere Keskust,
ehitada hulgaliselt suuri
ja väikeseid elamuid ning
tootmishooneid. 32 aastat
48st juhtis Pärivere sovhoosi
Mihkel Kallaste, kes suunas
tootmist, arengut, tegi valikuid ning koos juhtkonnaga
viis ellu sihid ja eesmärgid.
Sovhoosiaastatele tagasi vaa

dates näeme meie rahva rasket
tööd liigniisketel põldudel.
Sõjajärgsetele aastatel puudus
põllutehnika,
söödavarumine oli vaid füüsilise jõu
abil. Kui tulid heinapressid,
tuli need 20 kilogrammised
pakid tõsta kõrgetele veokitele, lüpsjad tõstsid 20 kilo
kaaluvaid piimakanne kõrgetesse piimapaakidesse, traktorid olid amortisaatoriteta,
lisaks olematud remondivõimalused. Ei saa öelda, et
elu oleks lihtne olnud, kuid
tublid naised-mehed olid alati
rõõmsameelsed, teotahtelised
sest neil oli kindlustunne,
et tulevad oma eluga toime.
Saab öelda, et raskused teevad
meid tugevaks.
Meenub
kuulsa
Edasi
kolhoosi agronoomi Arnold
Ermi uhkustunne, kui ta
näitas mälestuskivi, mille ta
oli lasknud teha maaparan-

esitas oma repertuaari Ilme
Prenge. Aitäh kõikidele
vahvatele esinejatele! Õhtupoolik möödus kohvilauas
juttu vestes ja tantsu lüües.
Tantsuks mängisid Jüri
Saamel ja Vahur Kuusk.
Täname kõiki, kes osalesid
meie peol! Uute kohtumisteni! 

duse käigus külas hävitatud
põlistalude nimedega.
Kas oleks võimalik jäädvustada ka meie tublide inimeste,
meie esivanemate nimed,
kelle raske tööga otsiti lahendusi eluga toimetulekuks
ja järglastele parema Eesti
üleandmiseks?
Meie eesmärk on püstitada
Pärivere keskusesse mälestuskivi, mis oleks tänukiviks
Pärivere sovhoosi ajal elanud
ja töötanud inimestele, et
oleks koht, kus seisatada ja
meenutada tänutundegat, et
nad on Pärivere piirkonda
edendanud ja arendanud.
Sellega seoses ootame kõiki,
kes tahavad sõna sekka öelda
ja asjale kaasa aidata 4. aprillil
kell 19.00 Are Huvikeskuse
väikesesse saali.
Austades vanemaid toob see
asjaosalistele vaid õnne! 

aga looduses ei kasvagi sellist
toomingat, mida Margus
kirjeldas. Ka tema vanaisa
teadis seda, kui Marguse
esimest korda metsa oksi
koguma saatis.
Kui olime enam-vähem sobilikud oksad kokku kogunud,
siis suundusime Suigu seltsimajja, kus meid ootas soe tuba
ja lahedalt ruumi, et materjalist
ja esmastest töövõtetest aimu
saada. See oli ka kahepäevase
ettevõtmise eesmärk. Enamus
korve jäid koju lõpetada. 

Puuetega
inimesed
saavad taas küsida
toetust oma eluruumis

liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute ja
köögitoimingute parandamiseks. Toetust on võimalik
saada näiteks ukseavade
kohandamiseks,
tualettruumi või WC-ruumi
kohandamiseks, platvormtõstuki
paigaldamiseks.
Kodude kohandamine on
puudega inimesele tasuta,
sest toetusest 85% tasub
Sotsiaalministeerium ja 15%
Tori Vallavalitsus. Toetuse
saamiseks on vajalik esitada
Tori Vallavalitsusele avaldus
ja hinnapakkumised tehtava
kohanduse
maksumuse
kohta. Samuti eluruumi
kasutamise õigust tõendavad
dokumendid. Täpsem info:
sotsiaalnõunik Kaja Rebane,
tel: 50 53 978,
kaja.rebane@torivald.ee

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 11.
märtsil ja kestab kuni 13. mai 2019.
Programmist toetatakse hajaasustuse piirkonnas järgmisi
tegevusi:
· majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
· elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava
süsteemi rajamine,
· aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
· leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi
rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud
elektrivõrguga).
Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse allkirjastatuna
paberil või digitaalselt Tori Vallavalitsusele.
Taotlusvormid, dokumendid ja programmi täpsemad
tingimused on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/
elukeskkond/hajaasustuse-programm.
Hajaasustuse programmi kontaktisik Tori vallas on Janne
Soosalu: e-post janne.soosalu@torivald.ee ja tel: 5253929.
Konsultatsiooniajad ja -kohad palume eelnevalt kokku
leppida.
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Märtsikuu on naistekuu

tegema jumestust ning annab nõu kuidas elada tervislikult. Hea meelega võtab ta vastu kutseid ka sünnipäevadele, kus külalistega koos tehakse jumestusi ja
valmistatakse tervislikke trühvleid.

Õige pea on algamas esimene kevadkuu, päike
särab kõrgemalt ja kõik õrnema sugupoole esindajad
hakkavad tõsiselt mõtlema, kuidas peale soojadest
mütsidest ja sallidest vabanemist kenad ning nooruslikud välja näha.

Ootame koos Marvega elurõõmsaid neide ja naisi
Marve Iluklubi töötuppa. Kindlasti saate igale oma iluja meigiteemalisele küsimusele vastused. Uudistame ja
katsetame üheskoos põnevaid tooteid.

Vilja Alamaa, Are Huvikeskuse kultuurijuht

Et teie elu kergendada, kutsusin 12. märtsi õhtupoolikuks Are Huvikeskusesse külla paljudele juba tuttava
Marve Iluklubi omaniku Marve Meikari, kes on ilumaailmas tegutsenud juba üle kümne aasta.

Kohtumiseni 12. märtsil Marve Iluklubis!

Marve korraldab edukalt üle Eestimaa tüdrukutele
ja naistele töötubasid, kus õpetab hooldama nahka,

TEATED
22.03.2019 kell 16.00 kutsub Sindi Naisliit teid kõiki
Naistepäeva peole Sindi Seltsimajja. Esineb Ansambl
„Lustlik“, tantsuks mängib Jüri Saamel. 
Soovin üürida 2-toalist korterit Sindi linnas. Kõik
pakkumised oodatud! Tel nr 5523129. 
Tori Sotsiaalmajas on igal teisipäeval toolivõimlemine. Kõik on oodatud! Juhendab Sirje Soovik. 
Sindi Sotsiaaltöökeskuses hakkab igakuiselt toimetama tervisliku toitumise huviring „Ise toome,
ise teeme, ise kõik ära sööme!“ Esimene kohtumine toimub 21.märtsil kell 16.30, osalustasu 10€.
Eelregistreerimisega telefonil: 55695546. Kõik on
oodatud! 
Igal laupäeval kell 12.00-15.00 saab kuulata Sindi
Avatud Noortekeskuse noorte raadiot Youtube’ist,
milleni juhatab Sindi Raadio Facebooki leht. 

Aita valida Tori vallale sümboolikat!
Hääletuskeskkonda saab www.torivald.ee
ajavahemikul 4.03.19 – 8.03.19.
Paberil saab hääletada Tori vallavalitsuses
Sindis (Pärnu mnt 12, Sindi) 5.03.19 kell 8.00-17.00.
Hääletada saavad kõik Tori valda sisse kirjutatud inimesed.
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OÜ ESTEST PR
ostab
metsaja põllumaad
Tel 50 45 215
51 45 215
info@est-land.ee

MEIE HULGAST
ON LAHKUNUD

STATISTIKAT
1.01.2019 – 31.01.2019 sündis 9 last, suri 15 inimest,
saabus 93 inimest, lahkus 44 inimest, vallasiseselt
vahetas elukohta 17 inimest.
01.02.2019 seisuga on elanikke vallas 11 747 (mehi
5815, naisi 5932).
Elanike arvu vähenemine on tingitud 02.01.2019
jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis
muutis kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes on
registris KOV-i täpsusega omaniku nõudmisel.

Vello Puju
Jaan Pärnat
Kalju Kook
Mihkel Maidla
Ludvig Pusse
Tiit Annusver
Jaan Varik
Artur Rammus
Ants Viies
Anna Kund
Meida Rätsep
Selma Allika
Ene Luht
Aino Pajumets
Jevgenia Savina

VASTSÜNDINUD
VALLAKODANIKUD
Miina Vagenstein
Lucas Sebastian Kuru
Lucas Derek Tali
Aleksandr Sidron
Remy Tagam
Kevin Koppel

03.01.2019
04.01.2019
10.01.2019
15.01.2019
17.01.2019
18.01.2019

Tori Valla Teataja
Väljaandja: Tori Vallavalitsus
Aadress: Pärnu mnt 12, Sindi,
Tori vald, 86705 Pärnumaa
E-post: tori@torivald.ee
Toimetaja: Katariina Vaabel,
tel: +372 58666327, e-post: ajaleht@torivald.ee

Keeletoimetaja: Margot Limberg
Trükk: AS Pajo, küljendus: Karmen Vesselov
Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti
aadressil ajaleht@torivald.ee
Toimetusel on õigus vajadusel kaastöid
lühendada ja redigeerida.

SÜNDMUSTE KALENDER
Laupäeval, 2. märtsil
kell 17.00 Sindi Seltsimajas mälumäng. Piletitasu 2€,
kõik vanad ja uued mängijad on ka oodatud!
Pühapäeval, 3. märtsil
kell 12.00 Are Huvikeskuses muusikal “Naine laevas”,
esineb ansambel Mehed Mandrilt. Kontsert on tasuta.
kell 12.00 Sindi Seltsimaja juures korraldab Sindi Naisliit vastlapäevapeo, korraldajad pakuvad tasuta magusaid kukleid ja sooja teed. Lastele mängud, lisatasu eest
ree- või vankrisõit.
kell 12.00 Tori Põhikooli juures vastlatrall. Lisainfo: tori.
spordiklubi@gmail.com, tel. 56910009.
Neljapäeval, 7. märtsil
kell 19.00 Sindi Seltsimajas kohtumine terviseedendaja
Riho Juhansooga. Võimalusel eelregistreerida telefonil
5040494
või riho.juhansoo@gmail.com. Üritus on tasuta.
Tori Sotsiaalmajas juuksur.

07.01.1936 - 21.01.2019
18.03.1938 - 07.01.2019
26.04.1940 - 14.01.2019
02.07.1944 - 08.01.2019
26.07.1949 - 20.01.2019
02.05.1953 - 10.01.2019
15.09.1953 - 12.01.2019
28.03.1957 - 23.12.2018
06.06.1966 - 13.01.2019
19.04.1923 - 11.01.2019
23.02.1936 - 16.01.2019
25.08.1937 - 07.01.2019
23.11.1941 - 24.01.2019
07.09.1942 - 29.01.2019
19.05.1948 - 28.01.2019

Laupäeval, 9. märtsil
kell 20.00 Sindi Seltsimajas Naistepäeva tantsuõhtu.
Pilet 5€, muusikat teeb ansambel Onupoeg.
Esmaspäeval, 11. märtsil
Tori Sotsiaalmajas massaaž, registreerumine telefonil
5166825 .
Teisipäeval, 12.märtsil
kell 12.25 Are Koolis kohtumine kirjanik Ilmar
Tomuskiga.
kell 18.30 Are Huvikeskuses Iluõhtu Naistelt Naistele.
Osalustasu 2 €
Reedel, 15. märtsil
kell 10.00 Tori Sotsiaalmajas silmade kontroll ja prillide
müük.
Laupäeval, 16. märtsil
kell 11.00 Tori võimlas võrkpalliturniir. Info ja registreerimine tori.spordiklubi@gmail.com, tel. 56910009.
Esmaspäeval, 25. märtsil
Tori Sotsiaalmajas juuksur.
Vaata lisa www.torivald.ee/kalender

