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Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
tunnustas Tori valla sotsiaalala
töötajaid
PRIIT RUUT
ABIVALLAVANEM

19. märtsil tähistati üleilmset
sotsiaaltöö
päeva.
Eesti
Sotsiaaltöö
Assotsiatsioon
korraldas sel puhul Tallinnas
piduliku vastuvõtu ja tunnustusürituse, kus valdkonna
töötajate ees võtsid sõna president Kersti Kaljulaid, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning
riigikogu
sotsiaalkomisjoni
esimees Helmen Kütt. Sõnavõtjad rõhutasid sotsiaaltöö
järjest kasvavat tähtsust ning
tunnustasid valdkonnas töötavaid inimesi. Tublimatele
nende seast jagati ka tänukirju.
Tori vallast pälvisid tubli töö
eest tänukirja ning ministri
ja riigikogu sotsiaalkomisjoni
esimehe sooja käepigistuse
lastekaitsenõunik Liina LelovAasmaa ning avahooldustöötaja Jagne Kraav.
Tori vald soovib tunnustatutele
palju õnne ja jaksu ning sama
head indu ka edaspidiseks! 

MAADLUSKLUBI LEO

3. märtsil 2019 toimusid Tapal
Eesti MV kreeka-rooma maadluses
juuniorite vanuserühmale. Maadlusklubi Leo maadlejad saavutasid
kõikide Eesti maadlusklubide
arvestuses teise koha, esikohale
kaotasime vaid 3 punktiga.
Sindi
poistest
pääsesid
pjedestaalile:
Randel Uibo -72 kg 1 koht
Raimond Uibo -63 kg 2. koht
Robyn Paulberg -72 kg 3. koht
Tuleb märkida,et Raimond ja
Robyn kuuluvad veel nooremasse
kadettide vanuseklassi ning võistlesid eriloaga. Lisaks klubi treener

Gristen Heinmetsale tegi poistega Sindi maadlussaalis individuaaltreeninguid endine tippmaadleja Tõnis Naarits.

Valgas

16. veebruaril toimusid ka Valga
lahtised meistrivõistlused. Võistlustest võttis osa peale Eesti noormaadlejate ka väga palju Läti
maadlejaid ning kohati tundus,
et võistlused toimuvad hoopis
Lätis. MK Leo maadlejad tõid
koju hulganisti auhinnalisi kohti,
Tori valla poiste tulemused on
järgmised:
Koit Tõnismäe -23 kg 3.koht
Raimond Uibo -65 kg 2. koht
Robyn Paulberg -71 kg 2. koht. 

Võidukad maadlejad. Foto: Maadlusklubi Leo

Kuldaväärt õpilased Are koolis
AIVE ANNUSTE
ARE KOOLI ÕPPEJUHT

Pildil: (vasakult) Jagne Kraav, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, Liina
Lelov-Aasmaa

Toris toimus vastlatrall
ANDRA SÕMER
TORI SPORDIKLUBI

3. märtsil tähistasime Toris
vastlapäeva.
Vahvaid sportlikke ja lõbusaid
tegevusi jagus igale vanusele.
Koos sõpruskonnaga lahendati
erinevaid meeskonnatöö ülesandeid, pandi proovile oma täpsus
ja osavus. Kohal oli marumägi,
kus julgemad said proovida
suusahüppeid. Loomulikult ei
puudunud ka traditsioonilised
kelgu- ja saanisõit, hernesupp
ja vastlakuklid. Meeleolu hoidis
üleval päevajuht Venno Loosaar.
Päeva õnnestumisele aitasid
kaasa Rauno Loit Eesti Suusaliidust, Jaanus Kallaste ja hobused
Laanetallidest, Küllike Altenberg ja kohvik Kuuvarjutus,
Tessa Meltsas ja Tori kooli
esindus, Venno Loosaar,
õpilas
Kalev Saar, Ahto Saar, Merle
Kikkas, Hanna Rätsep, Marii
Eliise Lumijõe, Mart Ruumet,
Pille Usin, Ülo Soomets, Maie
Raidlepp, Eha Lind, Aaro Saar,
Argo Juske.
Vastlapäeva toetas KÜSK Kohaliku omaalgatuse programmi
vahenditest ja Tori Vallavalitsus.
Tänan kõiki osalejaid ja
abilisi! 

Maadlejad taas pjedestaalil

14. märtsil sammusid kooli poole 24
kuldaväärt koolijütsi koos oma vanematega, sest direktor Anneli Uibu
korraldas kõige-kõige tublimatele
õpilastele, vanematele ja õpetajatele
vastuvõtu, et tänada kõiki tegijaid II
trimestri tubli töö eest.
Tulijateks olid I klassist Kerlin,
Lili-Marleen, Rasmus; II klassist
Merilyn, Delisa, Bairon, Henri, Kusti
ja Miko; III klassist Isabela ja Kairon;
IV klassist Karola, Annika ja Reijo;
V klassist Mia-Liis, Mirtel ja Sandra;
VII klassist Renate, Ander ja Rasmus;
VIII klassist Triinu ja Rauno ning IX

klassist Ingela ja Liis.
Are Kooli kuldaväärt õpetajatest said
direktorilt tänukirja õpetaja Urve,
õpetaja Mirjam, õpetaja Kristi, õpetaja
Evely ja huvijuht Karmen.
Lisaks tänukirjale said kõik tunnustatud uhiuue Are Kooli 190. aastapäevale pühendatud kooli meene
- nutipastapliiatsi.
Kõiki tublisid kohalviibijaid tervitas
väikese kontserdiga Pärnu Kunstide
maja noored kandlemängijad (juhendaja Raili Käär) ja lauljad Joosep ning
Adele. Viimane on ühtlasi Laulukarussell 2017 võitja (juhendaja Margit
Kits).
Mõnusa suupistelaua kattis ikka meie
kokatädi Aime koos oma meeskonnaga. Aitäh!
Oleme uhked, Are Kooli parimad! 

Tori võrkpalliturniir
ANDRA SÕMER
TORI SPORDIKLUBI

Marumägi. Foto: Ülo Soomets

Pallirongkäik. Foto: Ülo Soomets

Toris toimus võrkpalliturniir 16.
märtsil, tulemused on järgmised:
1. VOLIKOGU (Ahti Kukk, Martin
Kukk, Markko Virkus, Enn Kuslap)
2. VETERANID (Karel Kask, Ilmar
Roots, Rain Siivert, Raido Künnapas,
Avo Kask)
3. SPORDIMEHED (Marwin Joseph
Virkus, Alex Russ, Germo Pärnik,
Andres Ulp)
4. KABE KLUBI (Aivar Sipelgas,

Võrkpallurid. Foto: Tori Spordiklubi

Indrek Ojamets, Toivo Agafonov,
Ants Palmi, Sten Benström, Mariaana
Sipelgas)
5. MALE KLUBI (Siim Ristikivi,
Kairi Randmaa, Reido Ruul, Kristjan
Orula, Elis Vahemets)
6. SAPO (Aaron Saar, Ahto Saar,
Romek Popov, Marek Popov, Andrei
Popov)

Tänan võistlejaid, publikut, korraldusmeeskonda eesotsas Markko
Virkusega ja Tori Vallavalitsust!
Kohtumiseni järgmisel turniiril! 
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Sindi Lasteaias tähistati taas 6-7 aastaste
poiste ja tüdrukute nädalat
HELLE ARRO,
DIANA TAMMINE

SINDI LASTEAIA TIBUDE RÜHMA
ÕPETAJAD

Poiste- ja tüdrukutenädala raames
viidi läbi erinevaid õppekäike ja
kohtumisi huvitavate inimestega.
Veebruarikuu
viimasel
nädalal
toimus poistenädal.
Esmaspäeval käisid Tibu ja Pesamuna
rühma poisid Paikuse Politsei- ja
Piirivalve kolledžis. Seal said lapsed
tutvuda siselasketiiru ja maadlussaaliga, kus korraldati poistele võistlusmäng, mille käigus said lapsed
kasutada politseitööks vajalikke
töövahendeid.
Poiste tähelepanu

köitsid erinevad relvad ja õppeks
kasutatav pisargaas. Maadlussaalis
näidati, kuidas kurjategijat kinni
võtta ja teda maha rahustada. Politsei
maadlustreener õpetas lastele enesekaitse võtteid ja poksi, kus vastasteks olid oma ala asjatundjad. Peale
sellist päeva soovis iga poiss saada
politseinikuks.
Puutöös said poisid kätt proovida,
ehitati linnu pesakast Sindi Lasteaia
hoovi.
Märtsikuu
esimene
nädal
oli tüdrukutenädal.
Esmaspäeval tutvusid tüdrukud
köögikaalu, erinevate mõõtühikute
ja pärmitaigna koostisosadega ja nii
valmistasid nad oma elu esimesed
vastlakuklid. Kui pikad liud tehtud,
pakkusid tüdrukud poistele vastla-

Pesakasti valmistamine. Foto: Sindi Lasteaed

Muusikakooli
Solfiined
särasid Jõgeval

kukleid. Maitse oli imehea - ise tehtud,
hästi tehtud! Tüdrukute õppekäik viis
sellel aastal Janne Ristimetsa Tantsustuudiosse. Õdusas saalis lõõgastusid
tüdrukud joogaharjutusi ja massaaži
tehes. Naistepäeval, 8. märtsil tuli
kosmeetik Helin tutvustama oma
eriala. Tüdrukud said teada, kuidas
hoolitseda oma käte eest ning miks ei
lakita musti ja katkiseid sõrmeküüsi.
Sindi Gümnaasiumis toimusid liikumisõpetaja Helle Tõkke organiseerimisel poiste ja tüdrukute spordipäevad. Tibude ja Pesamunade rühma
lapsed panid oma oskused ja võistlustahte proovile erinevates sportlikes
tegevustes. Kõiki osavõtjaid premeeriti diplomi ja šokolaadimedaliga.
Tänu kõigile neile, kes leidsid aega ja
tahtmist lastele õpetusi jagada! 

Vastlakuklite valmistamine. Foto: Sindi Lasteaed

Näitus „Vana aja asjad“ Tori Lasteaias

MERIKE TEPPAN-KOLK
SINDI MUUSIKAKOOLI DIREKTOR

8-9. märtsil toimus Jõgeval Alo
Mattiiseni nimeline VIII üleriigiline noorte vokaalansamblite
konkurss.
Juba teist aastat järjest võttis
konkursist osa ka Helle Salumäe
juhendatav Sindi Muusikakooli
tütarlaste
ansambel
Solfiined.
Klaverisaatjana toetas ansamblit
muusikakooli klaveriõpetaja Andres
Linnamägi.
Tegemist on väga maineka üleriigilise konkursiga ning sellest osavõtt
on paras julgustükk. Kui eelmisel
aastal käidi vaikselt kogemusi
saamas, siis sel aastal tuldi tagasi
olulise võiduga. Solfiined saavutasid
oma vanuserühmas suurepärase 2.
koha.
Lisaks tunnustati meie tüdrukuid ka
eripreemiaga - aldi ja soprani koostunnetuse eripreemia said Ebe-Triin
Reinsalu ja Mirtel Metsmaa.
Tulemuse taga on suur töö ja pühendumus nii tüdrukute kui ka õpetaja
Helle poolt. Rõõm on näha, et laul
teeb noorte inimeste rinna rõõmsaks ja paneb kuulajadki särama.
Töö jätkub, sest ees ootavad uued
kontserdid ja konkursid. 

Tori valla võimlejad
esmakordselt Koolispordi
Liidu võimlemisfestivalil
HELLE VENT,
MARGIT SCHMIDT
9. märtsil osales Sindi Noortekeskuse võimlejate rühm Täheratas
Rapla võimlemisfestivalil. Esmakordselt astusid Sindi Gümnaasiumi tüdrukud üles võimlemisrühmana. Varem on kooli
esindanud liikumisrühmad.
Lindikava esitusega said vapralt
hakkama Lisette ja Anette
Lilienthal, Andrea Seppi, Sirel
Silvia Mäesalu, Anni Mari
Tamman, Mariann Savila ja
Johanna Piiriste. See oli hea ettevalmistus 13. aprillil Sindi Seltsimajas toimuvale traditsioonilisele Sindi võimlemispeole, kus
publiku ette astuvad nii Täheratas
kui ka algajate rühm Ritsikad,
gümnaasiumi
liikumisrühm
Hope, külalisrühmad Pärnust,
Kilingi-Nõmmest, Pärnu-Jaagupist ja Torist. Külla tuleb üllatus
esineja! Üritust korraldab Sindi
Noortekeskus.
Mõlemal noortekeskuse rühmal
on käsil ettevalmistus 1. juunil
Pärnu Vallikäärus toimuvaks
III Pärnumaa võimlemispeoks
„Päikeseratas“. Noorem rühm
esineb koos teiste Pärnumaa
rühmadega lustlikus kavas langevarjudega, edasijõudnud esitlevad
kava koos pika hüppenööriga.
Seekord esitatakse Vallikäärus
omanäolisi masskavasid, kus
osalevad kõik vanuseastmed koos.

Täheratta neiud näitavad oma
oskusi 20. aprillil Tallinna Kalevi
spordihallis
toimuval
festivalil „Kauni rühiga ellu“, mida
korraldab Spordiselts Kalev. See
on üks suurima osalusarvuga
võimlemisüritus, kus vastavalt
punktide arvule saadakse kuld-,
hõbe- või pronksplaat. Meie
tunnustatuim võimlemisrühm
Stella on saanud sellel festivalil
kahel korral kuld- ja ühel korral
hõbeplaadi.
10. mail osaleb Täheratas Kilingi-Nõmme klubi Githa emadepäeva peol, mis toimub juba 30.
korda.
12-14 juuni toimub võimlejate
kevadlaager.
Palju edu noortele võimlejatele! 

Foto: Toivo Matkevicius

Valla sportlased saavutasid
Koonga Mängudel
kolmanda koha
REELIKA RÜÜTLI
SAUGA MUSTA MAJA JUHATAJA

3. rühm - näituse korraldajad. Foto: Tori Lasteaed

KAIRI MERILA

3. RÜHMA ÕPETAJA

JEVGENIA POLKOVNIKOVA
ÕPPEALAJUHATAJA

3. rühma lapsed koos õpetajatega avasid märtsis Tori Lasteaias vana aja asjade näituse.
Eelnevalt toimus rühmas vanarahva kommete ja toimetuste
tutvustamine ning lastel paluti
kaasa võtta mõni vanaaegne
asi. Tublid lapsevanemad tõid

lasteaeda vaatamiseks sületäite
viisi vanu asju, millest valmiski
tore näitus.
Meie väljapanekut on imetlenud kõik ülejäänud lasteaia
lapsed ja uudistama kutsuti ka
naabreid koolist. Nii veetiski
3.a klass näitust uudistades
ja lasteaia lastega mängides
toreda hommikupooliku.
Näitus jääb avatuks aprilli
keskpaigani. Kui keegi soovib
veel näitust kaeda, siis see on
hea põhjus Tori Lasteaeda sisse
astumiseks! 

Sportlased käisid Koonga
Mängudel esindamas Tori
valda ja meil on hea meel, et
saavutati suurepärane kolmas
koht!
Võisteldi sopsu võistluses,
naiste võrkpallis, lauatennises,
sisesõudmises,
sangpommi
rebimises, nooleviskes, mälu-

mängus, joonejooksus, kabes ja
meese võrkpallis.
Aitäh Raul Kond, Maris
Kanter, Sander Siim, Heiko
Reimann, Margit Viies, Romer
Kond, Kristel Lusik, Karin
Saartson, Maret Vilbaste, Ruth
Kurm, Argo Kald, Urmas
Udikas, Kaspar Reimann,
Kairi Köster, Laura Liis Ansi,
Ergo Nurk, Heiki Praks, Teet
Tohv. Oleme teie üle väga
uhked! 

Tublid valla sportlased. Foto: Annika Urbel
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VALLAVOLIKOGUS VALLAVALITSUSES OTSUSTATI
14. veebruaril otsustati asuva Ainuristi katastriüksuse Pärnu mnt 74a kinnistu võõranOTSUSTATI
jagamisega, Selja külas asuva damiseks läbi viidud kirjalikul
vallavalitsuses
Harjaka kinnistu jagamisega ja enampakkumisel parimaks pak-

21. veebruaril otsustati volikogus
1. Võtta E. Salini ülevaade M. Mathieseni
monumendi püstitamise asjaoludest teadmiseks.
2. Anda nõusolek Sindi linnas Pärnu mnt 26
asuva kinnistu omandamiseks ja rahaliste
kohustuste võtmiseks 26 000 euro ulatuses.
3. Lammutada Sindi linnas Pärnu mnt 26
hoone. Kiita heaks taotluse esitamine SA-le
KredEx kasutusest välja langenud hoonete
lammutamise toetuse taotlemiseks ja anda Tori
Vallavalitsusele nõusolek rahaliste kohustuste
garanteerimiseks ja omafinantseeringu tagamiseks hoone lammutamiseks summas kuni 24
657 eurot.
4. Nimetada valla esindajaks Sindi Lasteaia
hoolekogus haridusnõunik Herve Merivald.
5. Algatada detailplaneeringu koostamine
Pulli külas Aluste kinnistul. Jätta kinnistule
keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata, kuna koostatava detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad tegevused ei oma olulist
keskkonnamõju.
6. Mitte nõustuda Tammiste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse, selle
kohta tehtava otsuse ja loa eelnõudega.
7. Muuta Tori Vallavolikogu 28.06.2018
otsust nr 98 „Elamufondi arendamise toetuse
taotlemine ja rahaliste kohustuste võtmiseks
nõusoleku andmine“ ja tunnistada kehtetuks
otsuse punkti 1 alapunkt 1.2.
8. Lubada Uus Mets OÜ omandada Tori vallas Pärivere külas asuv Tiidu kinnistu katastriüksus sihtotstarbega maatulundusmaa.
9. Lubada Uus Mets OÜ omandada Tori vallas Rütavere külas asuv Kaasikuvälja kinnistu
katastriüksus sihtotstarbega maatulundusmaa.
10. Võtta vastu järgmised määrused:
10.1. Tori valla 2019. aasta eelarve;
10.2. Koolitöötajate koosseisu kinnitamise
kord;
10.3. Tori valla üldhariduskoolide ja huvikooli pedagoogide ning koolijuhtide töötasustamise alused;
10.4. Välireklaami paigaldamise eeskiri ja
reklaamimaksu kehtestamine;
10.5. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri;
10.6. Heakorraeeskirja
ja
koormise
kehtestamine;
10.7. Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määruse
nr 3 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise
kord“ muutmine;
10.8. Tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord;
10.9. Varjapaigateenuse ja turvakoduteenuse
osutamise tingimused ja kord;
10.10. Koduteenuse osutamise tingimused ja
kord;
10.11. Tori valla omandis olevate eluruumide
kasutusse andmise ning eluruumi tagamise teenuse osutamise kord.
11. Informatsioonid:
11.1. Piiride muutmise menetlus ja ühinemislepingu muutmine.
11.2. Pärnu lennujaama planeering. 

Tori vald ostis
endise kutsekooli
Sindi linnas
21. veebruaril andis Tori Vallavolikogu
ühehäälse nõusoleku kinnistu omandamiseks
ja rahaliste kohustuste võtmiseks Sindis Pärnu
mnt 26 kinnistu osas.
Vallavalitsus on pidanud omaniku esindajaga
läbirääkimisi ning saavutanud kokkuleppe
kinnistu võõrandamiseks 26 000 euroga ning
tänaseks on hoone omanik juba Tori vald.
Nüüd on vallal võimalus lagunenud ja varisemisohtlik hoone lammutada ja ajaloolist piirkonda väärtustada.
Vallavalitsus on esitanud taotluse Kredexile
hoone lammutamise rahastamiseks, et kesklinnas asuv muuseumi kõrval asuv plats saaks
korda ja linnapilt kaunimaks.
Kredexi toetuse omaosalus on 30%. 

1. Anda ehitusluba:

1.1. Tori alevikus Võlli
tee 2 kinnistule bussiterminali
püstitamiseks;
1.2. Eametsa külas Pärnu
lennujaama kinnistule sademeveekanalisatsiooni ja drenaaži rajamiseks ning Pärnu
lennujaama kinnistule ja
Allika tee kinnistule elektri,
side, navigatsiooni rajamiseks.

2. Anda kasutusluba Sauga alevikus Jänesselja tn 10 kinnistule
lasteaia hoones asuva keraamikakoja kasutusele võtmiseks.
3. Pikendada eluruumi üürilepingud kahe isikuga.
4. Hirvela 4, 6, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24 ja 26 taotlust juristi
konsultatsioonikulude tasumiseks mitte rahuldada.

20. veebruaril otsustati
vallavalitsuses
1. Tunnistada
väikehanke
„Sindi raekoja muinsuskaitse
eritingimuste
koostamine“
edukaks pakkujaks Arhitektibüroo Pind OÜ pakkumus
3995,00 eurot.

2. Kinnitada hajaasustuse programmist 2018 kaks rahastatud
projekti ja maksta välja toetus.
3. Nõustuda Valev Udras OÜ-le
jäätmeloa muutmisega.
4. Väljastada
kolmed
projekteerimistingimused.
5. Anda välja neli ehitusluba.
6. Anda kasutusload Tabria
külas Aadulauda kinnistule lüpsilauda ja sööda- ja tahesõnnikuhoidla kasutusele võtmiseks.
7. Nõustuda Kuiaru külas

Selja külas asuva Tori-Selja Piimaühistu kinnistu koosseisu
kuuluva Rakvere mnt 14 katastriüksuse jagamisega.
8. Määrata Sindi linnas Silla
tänava äärde rajatud bussipeatusele nimeks Sillaotsa.
9. Anda nõusolek Elektrilevi
OÜ-le Tammiste külas asuvate
kinnistute koormamiseks isikliku
kasutusõigusega 0,4 kV pingega
õhukaabelliini rajamiseks.
10. Seada sundvaldus Tori valla
kasuks Urge külas Urge tee 14
asuvatele korteriomanditele seoses jalg- ja jalgrattatee rajamisega.
11. Tunnistada lootusetuks ebatõenäoline nõue.

27. veebruaril
vallavalitsuses

otsustati

1. Edgar Salini poolt esitatud
kompromissettepanekuga
mitte nõustuda, kuna tegemist
ei ole sisulise ettepanekuga
kompromissiks.
2. Tunnistada
väikehanke
„Omanikujärelevalve teenus Tori
Sotsiaalmaja ja Rahvamaja maakütte ehitustöödel“ neli esitatud
pakkumust vastavaks. Kinnitada
edukaks ja tunnistada kvalifitseerituks OÜ Doran pakkumus
kogumaksumusega
5000.00
eurot (lisandub km).
3. Tunnistada riigihanke „Tori
Sotsiaalmaja ja Rahvamaja maakütte ehitamine“ viis esitatud
pakkumust vastavaks. Tunnistada City Kliima OÜ pakkumus mittevastavaks. Kinnitada
edukaks pakkujaks ja tunnistada
kvalifitseerituks TJ Hooldus OÜ
pakkumus kogumaksumusega 80
540.80 eurot (lisandub km).
4. Tunnistada Sindi linnas

kumine ostuhinnaga 5019 eurot,
mille esitas OÜ Liivo Ärid.
5. Väljastada
ühed
projekteerimistingimused.
6. Anda välja kolm ehitusluba.
7. Anda välja kolm kasutusluba
ja üks osakasutusluba.
8. Anda nõusolek Eesti Hoolekande Seltsile Viira kooli kinnistu
kanaliseerimiseks ja reovee biopuhastusseadme paigaldamiseks.
9. Ajavahemikul
1.0731.07.2019 on seoses kollektiivpuhkustega suletud Are Kooli
Suigu Lasteaed, Tori Lasteaed ja
Tammiste Lasteaed. Nimetatud
perioodil on tagatud lasteaiateenus Sindi Lasteaias ja Jänesselja
lasteaias.
10. Määrata
huvihariduse
ja -tegevuse toetusi summas
16462.74 eurot 85-le Tori valla
noorele.
11. Pikendada ühe isikuga eluruumi üürilepingut.
12. Anda välja kaks korraldust
lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse
rahastamise kohta.

6.
märtsil
vallavalitsuses

otsustati

1. Kinnitada väikehanke „Tori
Vallavalitsuse 2018.-2020. aastaaruande audiitorteenus“ edukaks
pakkujaks Assertum Audit OÜ
pakkumus kogumaksumusega
8950,00 eurot (lisandub km).
2. Kinnitada
väikehanke
„Hädaolukorra
lahendamise
kompleksteenus“ edukaks ja kvalifitseerituks OÜ Est Konsult
pakkumus kogumaksumusega
7890.00 eurot (lisandub km).
3. Tunnistada Sauga alevikus
Nulu tn 3 kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks läbi viidud kirja-

likul enampakkumisel parimaks
pakkumine summas 28102 eurot,
mille esitas Auto Lüliti OÜ.
4. Moodustada
hajaasustuse
programmi 2019 esitatavate taotluste hindamiseks kuueliikmeline
komisjon.
5. Kinnitada hajaasustuse programmist 2018 ühe rahastatud
projekti lõpparuanne ja maksta
välja toetus.
6. Väljastada projekteerimistingimused Sindi linnas Pärnu
mnt ääres lõigus Silla tn ja Pärnu
mnt ristmik kuni linnapiir Kõrsa
külaga ning Kõrsa külas Sindi
tee ääres kuni ristumiseni riigimaanteega nr 59 Pärnu-Tori
kergliiklustee rajamiseks ning
selleks vajaliku ehitusprojekti
koostamiseks.
7. Anda välja üks ehitusluba.
8. Anda välja viis kasutusluba.
9. Seada sundvaldus Tori valla
kasuks Sauga alevikus Kuldnoka
tn 4 asuvale kortermaja juurde
kuuluvale maa-alale kergliiklustee rajamiseks.
10. Tunnistada kehtetuks Sauga
Vallavalitsuse 2015. a määrus
„Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“.
11. Eraldada huvihariduses ja
-tegevuses osalemiseks toetust
kogusummas 720.03 eurot neljale
Tori valla noorele.
12. Eraldada 14-le vabaühendusele tegevustoetust. Neli taotlust
jätta rahuldamata.
13. Kehtestada Sauga Avatud
Noortekeskuses ja Sindi Seltsimajas toimuvate sündmuste
piletihinnad.
14. Toetada raamatu „Eesti tõstespordi ajavaod“ II osa trükkimist 500 euroga. 

Meeldetuletuseks eramajade omanikele
Sindi linnas, Sauga alevikus, Tammiste külas ja Tori
alevikus on eramajade elanikel mugav võimalus pakendijäätmetest vabanemiseks tasuta pakendikoti teenuse abil.
Tootjavastutusorganisatsioon (TVO) koostöös oma parteritega pakub tasuta pakendikoti teenust. Pakendikottide
eesmärk on suunata võimalikult palju pakendeid taaskasutusse ning muuta prügilate tööd lihtsamaks, lisaks täituvad
sellega majaomanike segaolmejäätmete konteinerid aeglasemalt, vähendades samas kulutusi olmejäätmete äraveoks.
Pakendikoti teenuse kasutamine on tehtud inimestele väga

lihtsaks. Pakendikoti äravedu toimub konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant, kuid vajadusel saab kokku
leppida ka harvemat tühjendusgraafikut. Ära viidava pakendikoti asemele jäetakse uus tühi 150 l kollane kilekott.
Pakendikoti teenuse tellimiseks saab ära täita ankeedi TVO
kodulehel http://www.tvo.ee/elanikele/eramajale, Ragn-Sells
AS kodulehel https://www.ragnsells.ee/service/pakendikott/ või
telefonil 60 60 439. 

Küttesüsteemide seadustamine
PÄÄSTEAMET
Paljud inimesed on ehitanud
korterisse kütteseadme (ahju,
pliidi või kamina), mis tuleb
tagantjärgi seadustada või on
soetanud eluruumi, milles
paiknev kütteseade on eelmise
omaniku poolt mitteseaduslikult paigaldatud. Kuigi
küttesüsteemi on juba aastaid
kasutatud ja probleeme ei ole
esinenud, tuleb siiski tõendada selle ohutus.
1. SAMM:
EKSPERTHINNANG
Ehitatud
küttesüsteemi
seisukorra sobivuse kohta
on vajalik eksperthinnang.
Eksperthinnangu
andmise
kompetents on olemas:
•
korstnapühkija-meister,
tase 5
• pottseppmeister, tase 5
• tuleohutusekspert, tase 6
Eelnimetatud
pädevusega
isikuid on võimalik leida või
küsida:
• SA Kutsekoda kodulehelt
https://www.kutsekoda.ee/
• Eesti Korstnapühkijate

Koda kodulehelt https://
www.korsten.ee/
• MTÜ Eesti Pottsepad
kodulehelt
http://www.pottsepad.ee/
• Päästeala infotelefon 1524
Muu olulise info seas annab
eksperthinnangu
koostaja
kokkuvõtliku üldise hinnangu
küttesüsteemi kohta (kas
küttesüsteem on terviklik
ja ohutu kasutamiseks). Kui
ekspert annab hinnangu, et
tegemist on ohtliku küttesüsteemiga, tuleb korteriomanikul hinnangus esitatud
märkused kõrvaldada. Kui
ekspert annab hinnangu, et
küttesüsteem on ohutu kasutamiseks, on dokument oluliseks tõendiks küttesüsteemi
seadustamisel.
2. SAMM: EHITISE AUDIT
Kui tegemist on müüritud
kütteseadmega (tellistest või
looduslikust kivist ja müürisegust kohapeal ehitatud kütteseade), tuleb teostada ehitise
audit
kandekonstruktsioonide vastupidavuse tõendamiseks. Ehitise auditi eesmärk

on tõendada ehitise või selle
osa nõuetele vastavust ning
ettenähtud otstarbel ja viisil
kasutamise ohutust või anda
ehitise kohta muu hinnang.
Ehitise auditiga tehakse kindlaks, kas olemasolev kandekonstruktsioon
(põrand,
vahelagi) on piisava kandevõimega, et sinna ehitatud
kütteseadme ja/või korstna
koormust taluda. Kui kandekonstruktsioonid ei ole piisava
vastupidavusega, siis tuuakse
ehitise auditi aruandes välja
lahendused, kuidas tagada
kandekonstruktsioonide vas
tupidavus. Kui tegemist on
metallist või malmist kütteseadmega, ei ole ehitise auditi
teostamine vajalik. Ehitise
auditi tegemise pädevus on
volitatud ehitusinseneril, tase
8, diplomeeritud ehitusinseneril, tase 7 ja ehitusinseneril,
tase 6. Pädevusega isikuid
on võimalik leida SA Kutsekoda kodulehelt https://www.
kutsekoda.ee/ ja Majandustegevuse registrist https://mtr.
mkm.ee/ 

Tänavavalgustuse riketest
Are, Tori ja Sindi piirkonnas palume teatada
otse hooldajale järgmistel
kontaktidel: meiliaadress
toririkked@prosystem.ee
või mobiiltelefonile 5557
8664 (sms ei toimi).
Sauga piirkonna rikked:
ELWO
automaatvastaja
443 4929 või Enn Jaagor
505 3815.

Avalik enampakkumine
Tori Vallavalitsus korraldab
avaliku kirjaliku enampakkumise Pärnu mnt 23a asuva
hoone I korrusel paikneva
9,4 m2 pindalaga ruumi
kasutusse andmiseks. Pakkumuse esitamise tähtaeg on
15. aprill 2019 kell 10.00
ning pakkumuste avamine
toimub 15. aprillil 2019 kell
11.00 aadressil Pärnu mnt 12,
Sindi, Tori vald. Enampakkumise alghind on 30 eurot
kuus, osavõtumaks on 5 eurot
ja tagatisraha 25 eurot.
Täpsemad tingimused ja
info Tori valla kodulehel
www.torivald.ee. 
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Üksi elava pensionäri toetuse
saamiseks peab alates 1. aprillist
vastama kolmele tingimusele
MERLE SUMIL-LAANEMAA
SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI HÜVITISTE OSAKONNA NÕUNIK

Juba kolmandat aastat saavad Eestis üksi elavad pensionärid oktoobrikuus nn. üksi elava pensionäri toetust.
115 euro suuruse toetuse maksab Sotsiaalkindlustus
amet ilma taotluseta kõigile, kes vastavad 1. aprillist
kuni 30. septembrini kolmele tingimusele:

• on kogu sellel perioodil vanaduspensionieas;
• elavad rahvastikuregistri andmetel üksi;
• kelle kättesaadav pension on väiksem, kui 1,2 kordne
Eesti keskmine vanaduspension, mis 2019. aastal on 540
eurot.

Et oktoobrikuus toetus kindlasti üksi elava vanaduspensionärini jõuaks, soovitame juba praegu veenduda,
et alates 1. aprillist kõik need tingimused ka täidetud
on.

KONTROLLI ENDA ANDMEID
RAHVASTIKUREGISTRIS

Kõige rohkem küsimusi on varasematel aastatel olnud
seoses üksi elamisega. Enamasti on põhjuseks see, et
inimese andmed rahvastikuregistris ei vasta tegelikule
olukorrale. Vanemate juurde on sisse kirjutatud lapsed,
kes seal enam ammu ei ela jms. Toetuse määramisel
lähtub Sotsiaalkindlustusamet ainult rahvastikuregistri andmetest. Seetõttu võib juhtuda, et reaalselt
üksi elav pensionär jääb toetusest ilma, kuna sissekirjutused on jäänud rahvastikuregistris muutmata.
Üksi elamise reeglil on siiski ka mõned erandid.
Näiteks, kui samal elamispinnal elavad eestkostja ja
eestkostetav ning üks nendest on pensionär, on tal
õigus üksi elava pensionäri toetusele. Kui eestkostja ja
eestkostetav on mõlemad pensionärid, on õigus toetusele mõlemal. Ka juhul, kui pensionär elab koos oma
lapsega, kes on tema ülalpidamisel perekonnaseaduse
mõistes, saab pensionär üksi elava pensionäri toetust.
See erisus on mõeldud just juhuks, kui pensionär
kasvatab ise oma alaealist või kuni 21-aastast õppivat
last.
Üksi elava pensionäri toetust makstakse ka kõikidele
ööpäevaringset hooldusteenust saavatele pensionäridele, kes viibivad hooldekodus vähemalt alates 1.
aprillist. Lisaks hooldekodus elavale pensionärile, saab
toetust ka temaga samal elamispinnal elanud teine
pensionär. Tema on jäänud üksi koju elama kuna
üldjuhul hooldekodud ei võimalda teenuse saajaid
hooldekodusse sisse kirjutada, ei ole võimalik rahvastikuregistri andmeid tegelikkusele vastavaks muuta.
Enda rahvastikuregistris olevat aadressi on võimalik
igaühel endal kontrollida eesti.ee portaalis, valides
teenuse „Registrist enda andmete päring“ (www.eesti.
ee/portaal/rrteenus.paring_enda_andmete).

IGA AASTA APRILLIS TÕUSEVAD
PENSIONID

Oluline on tähele panna, et iga aasta aprillis indekseeritakse vanaduspensione ja sellega seoses vanaduspen-

sionid suurenevad. Üksi elava pensionäri toetuse tingimuste juures on seda arvesse võetud ja nii tõuseb ka
toetuse saamise tingimuseks seatud pensionisumma
igal aastal. Kui möödunud aastal pidi toetuse saamiseks jääma igakuise kättesaadava pensioni summa alla
492 euro, siis sel aastal on piiriks 540 eurot.
Käesoleval aastal toetuse saamiseks on seega oluline,
et vanaduspensionäri indekseeritud pensioni kättesaadav summa on väiksem kui 540 eurot. Täpne vanaduspensioni summa selgub igale pensionärile pärast
indekseerimist.
Et aidata juba varem hinnata, milliseks vanaduspensioni suurus pärast indekseerimist kujuneb, on Sotsiaalkindlustusameti kodulehel indekseerimise kalkulaator:
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pension-toetused/
pensioni-indekseerimine-0#pensioni-kalkulaator.
Sinna enda praeguse pensionisumma sisestamisel
annab kalkulaator tulemuseks eeldatava uue pensionisumma. Oluline on siiski teada, et kalkulaatoriga saab
kalkuleerida vaid uut vanaduspensioni summat ja see
annab õige tulemuse vaid juhul, kui kõik vanaduspensioni saamise alused on jäänud samaks. Näiteks, kui
vanaduspensionär on vahepeal tööl käinud või otsustab
edaspidi kasutada tulumaksuvabastust töötasult vms,
ei pruugi kalkulaatorist saadav tulemus täpne olla.
Täpset uut vanaduspensioni suurust on võimalik
vaadata pärast 1. aprilli eesti.ee portaalist.
Kui pension tuuakse koju, saab pensioni
suurust vaadata teenuses „Pensioni, toetuste
ja
hüvitiste
vaatamine“
(www.eesti.ee/est/
teenused/kodanik/toetused _ ja_ sotsiaalabi_ 1/
teie_pension_toetused_ja_huvitised).
Kui pension makstakse panka, leiab info teenuses
„Minule makstav pension, toetused ja hüvitised“
(www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/
toetused_ja_sotsiaalabi_1/kod_vmaksed).
Toetuse määramisel läheb lisaks arvesse ka välismaalt
saadav pension. Üksi elava pensionäri toetust makstakse juhul, kui Eestist ja välisriigist saadavate pensionite summa kokku jääb alla 540 euro. Oluline on,
mis on välisriigist saadava pensioni suurus 1. aprill
2019 seisuga. Välismaalt saadava pensioni kohta peab
vanaduspensionär ise Sotsiaalkindlustusametile info
andma.

KOKKUVÕTTEKS

Üksi elava pensionäri toetuse saamise peamiseks
eelduseks on korras andmed rahvastikuregistris. Kui
pensionär ei vasta mingil põhjusel selleaastasel vaatlusperioodil, aprillist septembri lõpuni, üksi elava
pensionäri toetuse saamise tingimustele, tekib järgmine võimalus toetust saada järgmisel aastal. Ka siis
võetakse aluseks rahvastikuregistris aprillist septembri
lõpuni olevad andmed.
Rohkem infot üksi elava pensionäri toetuse kohta leiab
sotsiaalkindlustusamet kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uksi-elava-pensionari-toetus-0. 

Head talgujuhid Pärnumaal!
VIIU TAMLA
TEEME ÄRA PÄRNUMAA KOORDINAATOR

Teeme Ära talgukevad on käes ning sai
13. märtsil sümboolse avalöögi. Olete oodatud
värsket talguveebi uudistama ja oma talguid
kirja panema.
Tänavu valmistume ühiselt juubelilaulupeoks
ning korrastame kultuuriväärtuslikke paiku
oma kodukandis. Nii neid, mis jäävad tuleteekonnale kui teisi tähendusega paiku. Samuti
kutsume üles meisterdama õueraamatukogu, et
jagada lugemisvara kogukonnas või külalistega.
Koostöös Tartu Ülikooliga oleme
aga võtnud plaani enneolematu
kodanikuteaduse algatuse - Eesti
otsib nurmenukke!

Kogu asjakohase info ja abimaterjalid leiad
lehelt www.teemeara.ee/talgujuhile.
Nagu juba tavaks, saab iga inimene ja iga kogukond ise otsustada, millised tööd ja tegemised
4. mai talgupäeval ühiselt ette võetakse. Talguid
kirja pannes saad valida oma stardipaketi kättesaamiseks sobivaima pakiautomaadi. Stardipakettide laialivedu algab 4. aprillil.
Talguveebi talgute lisamine pole muutunud,
kehtib endine kasutajanimi (e-posti aadress)
ja salasõna. Kui jääd hätta või vajad nõu, siis
aitame hea meelega. Küsi julgesti maakonna
koordinaatorilt!
Teeme ära!
Talgupäeva meeskond
soovib rõõmsat ja tegusat
talgukevadet! 

Tori valla
piirimuudatuse
arengutest
PRIIT RUUT
ABIVALLAVANEM

Möödunud aasta novembrikuus toimus rahvaküsitlus
endises Sauga vallas Pärnu linnaga liitumiseks soovi avaldanud külades ja Sauga alevikus. Küsitlusest osavõtt oli
37,5% – 50%, mis on võrreldav endise Sauga valla elanike
valimisaktiivsusega erinevatel varasematel valimistel.
Rahvaküsitluse tulemusena avaldasid Eametsa, Tammiste
ja Nurme külade ning Sauga aleviku elanikud soovi liituda
Pärnu linnaga, Kilksama, Kiisa ja Vainu külad soovisid
jätkata tänase Tori valla koosseisus.
Rahvaküsitluselt saadud teadmise alusel saab vallavolikogu
asuda vastu võtma vastavasisulisi otsuseid. Volikogu märtsi
istungile ongi selle teemaga seonduvalt esitatud otsustamiseks kaks eelnõud. Kuna Kilksama, Kiisa ja Vainu külad
on väljendanud oma soovi jätkata Tori valla koosseisus,
siis nende külade osas on kavas ka piirimuudatuse protsess
lõpetada. Eametsa, Tammiste ja Nurme külade ning Sauga
aleviku elanike tahte elluviimiseks on vaja aga jätkata protsessiga, mille läbiviimisel ilmneb järjest enam seadustest
tulenevaid nüansse. Kuna sellises mahus piirimuudatuse
protsess on kogu riigis üsna unikaalne, mida varem ei ole
teostatud, siis leidub siin hulk avastamist kõigil asjaosalistel.
Mitmetes küsimustes selguse saamiseks on vald pöördunud
nii õiguskantsleri kui ka rahandusministeeriumi poole.
Tänaseks on selgunud, et piirimuudatuse näol on tegemist
nelja omavalitsuse vahel neljaks aastaks sõlmitud ühinemislepingu muutmisega. Ühinemislepingu üheks lahutamatuks
lisaks on moodustuva valla kaart, mis ühe osa territooriumi
teise omavalitsusega liitmisel muutub, tähendadeski seeläbi
ühinemislepingu muutmist. Kui tavapäraselt tehakse volikogu otsuseid kas osalevate volikogu liikmete või koosseisu
häälteenamusega, siis ühinemislepingu muutmine eeldab
2/3 volikogu liikmete toetust. Seega on selle otsuse tegemisel
vajalik küllaltki suur volikogu liikmete üksmeel. Lõplikule
otsusele ühinemislepingut muuta eelneb aga muudatusettepaneku avalikustamine, mille käigus saavad elanikud oma
ettepanekuid teha. Muudatusettepaneku avalikustamisele
suunamiseks on samuti vajalik volikogu otsus ning vastav
eelnõu ongi teine selleteemaline volikogu märtsi istungile
esitatud eelnõu.
Kokkuvõtvalt on siis Tori valla Pärnuga ühineda soovivate asulate elanike tahte elluviimise protsess hetkeseisuga
järgmine:
1. Ühinemislepingu muutmise avalikustamisele suunamine volikogu otsusega;
2. Volikogu otsus ühinemislepingu muutmiseks;
3. Läbirääkimised Pärnu linnaga;
4. Läbirääkimiste edukalt kulgemise korral Tori Vallavolikogu otsus piirimuudatuse teostamiseks;
5. Pärnu Linnavolikogu otsus piirimuudatuseks;
6. Vabariigi Valitsuse määrus Tori valla ja Pärnu linna
vahelise piiri muutmiseks.
Juhul, kui Tori Vallavolikogu vähemalt 2/3 koosseisust
ei toeta ühinemislepingu muutmist, katkeb protsess, millega
on taas võimalik edasi minna pärast ühinemislepingu kehtivuse lõppu 2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude
valimise järgselt. Samuti peab oma otsuse selle kohta tegema
Pärnu linn ning lõplikult otsustab piirimuudatuse siiski
Vabariigi Valitsus. Kokkuvõtvalt on selles protsessis astuda
hulk samme, milles on mitmeid muutujaid. Õiguskantsleri
soovituste kohaselt võiks kõige varasem piirimuudatuse aeg
olla 2021. aasta kevadel. Kuidas tegelikult asjalood kulgevad,
näitab aeg. 

Loomaomaniku kohustused
TORI VALLAVALITSUS
Oleme saanud murekirju, kus valla elanikud on
märku andnud, et üheks vallasiseseks probleemiks on lemmikloomade järel koristamata jäetud
väljaheited ja hulkuvad lemmikloomad.
Iga loomaomaniku ülesanne on tagada, et tema
lemmikloom omaniku territooriumilt välja ei
pääseks ja et väljaheited avalikku ruumi ei reostaks. Kevade saabumisega on näha, et lemmikloomade väljaheited on jäetud koristamata nii
kõnniteede äärsetelt aladelt kui ka lausa kõnniteede pealt.
Lemmiklooma pidamisega kaasneb suur vastutus
looma ning kaaskodanike ees.
Siinkohal tuletaks meelde loomaomaniku olulisemad kohustused:
• Loomapidajal tuleb välistada looma ärajooks-

mise ja inimestele või teisele loomadele kallaletungimise võimalus.
• Lemmiklooma on lubatud pidada omanikule
kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või
territooriumil või selle territooriumi omaniku
loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et lemmikloom
sealt omal tahtel välja ei pääseks.
• Lemmikloomapidaja on kohustatud oma lemmiklooma väljaheited koheselt koristama. Lemmikloomapidaja peab ära hoidma lemmiklooma
poolt tekitatava reostuse võõrale varale.
• Loomapidamine ei tohi häirida avalikku
korda.
• Arvestama peab ka naabritega.
Tori valla koerte ja kasside pidamise eeskirjaga
saab täies mahus tutvuda Tori valla kodulehel
www.tori.ee ja Tori Vallavalitsuses. 

MÄRTS 2019

TORI VALLA TEATAJA | 5

Mida teha „leitud“ metsloomaga?
KESKKONNAMINISTEERIUM
Kevaditi, kui lindudel-loomadel on
pojad olemas või tulemas, võivad
sageneda juhtumid, kui inimene
kohtab abituna näivat looma-lindu.
Sellised kohtumised võivad toimuda
ka seetõttu, et loomapojad alustavad
iseseisvast elu, olles siiski oma vanemate kaitse all ja nende abitus on
vaid näiline.
Abituteks ehk inimesepoolset abi
vajavateks loetakse vigastatud või
ebaharilikku olukorda – näiteks

asulasse – sattunud metsloomi.
Riiklikul tasemel vastutab abitute
metsloomadega toimetamise eest
Keskkonnaamet ja Päästeamet.

Enne, kui loomale appi tõttate,
on reegel number üks: terve loom
ega ka üksik looma-linnupoeg ei
vaja inimeste sekkumist ja ta tuleb
rahule jätta. Teda ei tohi puutuda
ega muidu häirida (silitada, sülle
võtta). Paljudel pealtnäha hüljatud
poegadel on vanemad, kes neid
toidavad ja kaitsevad. Lisaks võivad
paljud linnupojad (rästad, kuldnokad, kakud) olla sellises eas, et

pesast lahkumise aeg on käes - nad
ei pruugi lennata, vaid varjuvad
põõsaste vahele ja rohu sisse ning
otsivad lisaks vanematelt saadavale
toidupalukesele ka ise toitu ning
elavad oma tavalist linnuelu.
Looduse loomulikku eluringi tuleks
sekkuda nii vähe kui võimalik ja
aidata ainult siis, kui tegu on tõesti
abitus seisundis oleva loomaga.
Metsloomade (sh lindude) loodusest
püüdmine ja kodus pidamine on
seadusega rangelt keelatud.
Kui leiad abitu metslooma, helista
Keskkonnainspektsiooni 1313! 

Selgus Tori valla elanike sümboolika eelistus
KATARIINA VAABEL
AVALIKE SUHETE SPETSIALIST

Vallavalitsuse
poolt
kokku
kutsutud
sümboolikakomisjon
otsustas, et oma arvamuse uue valla
sümboolika osas peavad saama
avaldada ka elanikud ning seetõttu
viidi läbi rahvahääletus.
Kõik valda sisse kirjutatud inimesed
said eelmise nädala jooksul näidata
oma meelsust võimaliku sümboolika osas, valida oli kolme ideekonkursist sõelale jäänud ja riikliku
heraldikakomisjoni poolt heaks
kiidetud kavandi vahel – “Raudne
liit”, “Oda” ja “Hoburaud”.
Elektrooniline hääletus toimus
VOLIS-e keskkonnas vahemikus

4.03.19 - 8.03.19, paberkujul sai
arvamust avaldada 5. märtsil Tori
vallavalitsuses Sindis.
Paberil hääletajaid oli kokku 11,
kaheksa neist eelistas kavandit
“Hoburaud”, kolm valisid kavandi
“Raudne liit”, kavand “Oda” ühtegi
paberil antud häält ei saanud.
Elektrooniliselt hääletas kokku 115
inimest ning kõige enam meeldis
ka elektroonselt hääletajatele
kavand “Hoburaud”.
Kokku osales (rahvastikuregistri
andmetel 11775 inimesest) hääletamisel 126 inimest – hääletuspunktis käis kohal 11 inimest ning
elektrooniliselt hääletas 115 inimest
ehk kokku rääkis 1,07 % elanikest
kaasa sümboolika valimisel.

HÄÄLETUSTULEMUSED
JAGUNESID JÄRGMISELT:
“Oda” – 28 häält kokku, neist 28
e-hääled, paberkujul 0 häält.
“Hoburaud” – 66 häält kokku,
neist 58 e-häält ja 8 paberil häält.
“Raudne liit” – 32 häält kokku,
neist 29 e-häält ja 3 paberil häält.
Üks inimene hääletas “Raudse
liidu” poolt nii e-hääletades
kui paberil, seega jäi kehtima
paberil antud hääl (andmetes on
muudatus juba sisse viidud).
Hääletustulemused edastatakse
volikogu liikmetele, kes langetavad lõpliku otsuse võimaliku
sümboolika osas. 

Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks
Alates 1. aprillist 2019 hakkab kogu
Tori valla territooriumil kehtima
Tori Vallavolikogu 21.02.2019
määrus nr 57 „Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksu
kehtestamine”, mille eesmärk on
reguleerida välireklaami paigaldamise korda Tori valla avaliku ruumi
kujundamise ning avaliku heakorra
tagamise eesmärgil ning kehtestada
reklaamimaks reklaamimajanduse
korraldamise halduskulude katteks.
Enne käesoleva määruse jõustumist
väljastatud paigaldus- või reklaamiluba kehtib loal märgitud kuupäevani. Tori valla territooriumi osadel,
kus varasemalt ei kehtinud välireklaami paigaldamist ja maksustamist
reguleerivaid kohalikke õigusakte
(s.t Sindi linnas ja Tori valla endistes
piirides), tuleb juba avalikustatud
välireklaamile esitada paigaldusloa
taotlus või välireklaam teisaldada
hiljemalt 2019. aasta 1. juuliks.

VÄLIREKLAAMI PAIGALDAMISE LOA TAOTLEMINE
Välireklaami paigaldamise loa taotlemiseks tuleb Tori vallavalitsusele
esitada täidetud ja allkirjastatud
taotlus. Kõige lihtsam on seda teha
digitaalselt täidetud ja koos lisadega
allkirjastatud vormiga, edastades
allkirjastatud digikonteiner aadressile reklaam@torivald.ee. Taotluse võib ka välja printida ja täita

käsitsi ning koos lisadega postitada
Tori vallavalitsuse postiaadressile
või tuua Tori vallavalitsuse Sauga
teenuskeskusesse Sauga alevikus,
Selja tee 2a. Vajalikud vormid kättesaadavad digitaalselt www.torivald.ee, paberkujul vallavalitsusest
Sindist või teenuskeskustest Toris,
Ares, Saugas.
Taotlusele tuleb lisada kindlasti
asendiskeem välireklaami paigalduskohaga. Selleks on hea kasutada
väljavõtet Maa-ameti geoportaalist.
Geoportaali maainfo kaardirakenduse abil saab määrata ka reklaami
koordinaadid ning kitsenduste
kaardi abil saab hinnata, kas paigaldatav välireklaam asub mõnes
kitsenduse piirkonnas (muinsuskaitse, maantee kaitsevöönd, ranna
või kalda ehituskeeluvöönd vmt).
Välireklaami kavandamisel tee kaitsevööndisse tuleb jälgida nõudeid
liiklusvälisele teabevahendile.
Kui välireklaam soovitakse paigaldada kohtkindlale reklaamikandjale, mida ei ole kantud ehitisregistrisse ning mille pindala on üle
4 m2 ja kõrgus üle 2,5 m, tuleb
enne reklaamikandja ja välireklaami
paigaldamist esitada Tori vallavalitsusele läbi ehitisregistri ehitusseadustiku kohane ehitusteatis ja
ehitusprojekt. Alla nimetatud mõõtmete paigaldatav kohtkindel reklaamikandja tuleb enne paigaldamist
kooskõlastada Tori vallavalitsuse

arengu- ja planeeringuosakonnaga.
Ajutiste reklaamikandjate paigaldamise õigus antakse koos välireklaami paigaldusloaga.
Paigaldusloa menetluse aeg on 15
tööpäeva, mille jooksul väljastab
Tori vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond välireklaami paigaldamise loa või teeb motiveeritud
otsuse loa väljastamisest keeldumise
osas. Arengu- ja planeeringuosakonna otsus välireklaami paigaldamise loa väljastamise kohta on välireklaami paigaldamise õiguslikuks
aluseks. Paigaldusluba väljastatakse
maksimaalselt üheks aastaks.
Probleemide korral loa täitmisel
või välireklaami paigaldamise osas
tekkivate küsimuste korral saab
infot:
Kristjan Kullerkan
Vallaarhitekt
kristjan.kullerkan@torivald.ee
+372 59 182 828
REKLAAMIMAKS
Määruses väljatoodud juhtudel tuleb
välireklaami avalikustamisel tasuda
reklaamimaks ning selleks tuleb
vallavalitsusele esitada täidetud
ja allkirjastatud reklaamimaksu
deklaratsioon viie tööpäeva jooksul
paigaldusloa väljastamisest arvates.
Kõige lihtsam on seda teha digitaalselt täidetud allkirjastatud vormiga,
edastades allkirjastatud digikonteiner aadressile reklaam@torivald.
ee. Deklaratsiooni võib ka välja
printida ja täita käsitsi ning koos
lisadega postitada Tori vallavalitsuse
postiaadressile või tuua Tori vallavalitsusse Sindi linn, Pärnu mnt 12.
Maksudeklaratsiooni alusel arvutab
maksuhaldur tasumisele kuuluva
maksusumma ja saadab selle kohta
maksumaksjale maksuteate hiljemalt 15 päeva enne maksu tasumise
tähtaega.
Vaata reklaami maksumääradest
meie kodulehelt www.torivald.ee/
valireklaam.
Probleemide korral deklaratsiooni
täitmisel või reklaamimaksu osas
tekkivate küsimuste korral saab
infot:
Annika Pensa
Pearaamatupidaja
annika.pensa@torivald.ee
+ 372 53 025 090 

Huvikoolide toetamisest
ERIKA NÕMM
NOORSOOTÖÖ NÕUNIK

16. augustil 2018 kehtestas Tori
Vallavolikogu määruse nr 33
“Huvikoolide toetamise kord,”
mis reguleerib Tori vallas elavate
kuni 19-aastaste noorte toetamist
teiste omavalitsuste munitsipaalja erahuvikoolides.
Munitsipaalhuvikooli õpilaskohti
toetatakse vastavalt teise omavalitsuse poolt kirjalikult teatatud
õppekoha tegevuskulu arvestuslikule maksumusele. Lisaks
omavalitsuste vahelisele arvlemisele on huvikoolid kehtestanud
osalustasu lapse osalemise eest
huvikooli ringides ning antud
osalustasu tasub lapsevanem.
Erahuvikoolidega, kes on vallale
kirjalikult
teatanud
õppekoha tegevuskulu arvestusliku
maksumuse ja kandnud Eesti
Hariduse Infosüsteemi õpilaste
andmed, sõlmib vald toetuse
määramise kokkuleppe. Tänaseks on Tori vallal sõlmitud 22
koostöölepingut.
Toetus makstakse erahuvikoolile

vastavalt nende poolt esitatud
arvetele. Toetuse suurus on kuni
20 eurot õpilase kohta kuus ja
toetus makstakse esitatud arvete
alusel erahuvikoolile. Juhul kui
huvikool kasutab huvihariduse
pakkumiseks Tori vallale kuuluvaid ruume ja/või inventari, siis
on Tori Vallavalitsusel õigus
vähendada toetuse summat.
Erahuvikoolidele toetuse maksmise alused ja suurus on tekitanud lastevanemates vastakaid
arvamusi ja arusaamatust. Tori
valla „Huvikoolide toetamise
kord“ ei reguleeri huvikooli poolt
lapsevanemale kehtestatud õppetasu maksmise toetamist ega
lapsevanema poolt makstava tasu
suurust. Vastavalt erahuvikoolide
õpilaskoha maksumuse suurusele
reguleerib täna erahuvikool ise,
kas ta vähendab toetuse summa
võrra lapsevanema osalustasu,
teeb seda osaliselt või üldse
mitte. Siinkohal on lastevanematel endil võimalus pöörduda
erahuvikoolide poole ning pidada
läbirääkimisi vallapoolse toetuse
eraldamise võrra vähendada
omaosalustasu.

Tori valla
Erahuvikoolid
toetus
vähendab
lapsevanema
osalustasu
Jah
Tantsukool Studio Happy Dancers, Akrobaatikaklubi Tirel, JK Pisikesed Pallurid, Pärnu Loovuskeskus, Tantsukool MM13, Raeküla Vanakooli
Koolituskeskus, Laine Mägi Tantsukool, Pärnu
Vanalinna Koolituskeskus, JJ Street Tantsukool,
Kooli tn Koolituskeskus, Võimlemisklubi Rüht
Ei
Pärnu JK Vaprus, Pärnu Spordiselts Kalev, Black
and Brownie Tantsukool, JK Vändra Vaprus, Pärnu
Tennisekool
Osaliselt
Jana Trink Erahuvikool, Humanitas kultuuri- ja
spordikool, Pärnu Kesklinna Tennisekeskus,
Judoklubi Samurai, Janne Ristimetsa Tantsustuudio,
Tantsukool Waf Dance
Erahuvikoolid, millega on Tori vallal sõlmitud koostöölepingud. 

Kiire internet jõudis Tori vallas
300 majapidamiseni
TELIA EESTI
2018. aastal käivitus täistuuridel Telia Eesti interneti püsivõrgu rajamise ja uuendamise
programm, mille tulemusena
jõudis kiire ja tänapäevane internetiühendus Tori vallas 300
majapidamiseni.
Kokku arendas ja parandas Telia
internetivõrke Tori vallas kolmes
erinevas asukohas: Sindi linnas,
Sauga alevikus ja Taali külas.
Arendustööde tulemusel jõudis
klientideni kuni 200 Mbit/s
kiirusega ühendus.
Telia Tulevikuinterneti arendamise programm jätkub Tori

Tulevikuvõrgu paigaldamine.

Vallas ka 2019. aastal, mille
raames on plaanis kuni 1 Gbit/s
kiirust võimaldava optikavõrgu
arendus Uuemetsa elurajooni 160
kodule.
Selleks, et kursis olla Telia internetivõrgu arendustega, on loodud
spetsiaalne veebileht www.telia.
ee/tulevikuinternet, mis pidevalt
täieneb uue infoga arendusprojektide kohta eri Eesti paigus.
Veebilehel saavad kõik huvilised
aadressipõhiselt näha, millise
kiirusega internet jõuab nendeni
täna ning millistel aadressidel
on käimas hetkel arendustööd
kiirema ühenduse loomiseks. Kui
veebilehel pole otsitava piirkonna
kohta veel arendusinfot üleval,
tekib see sinna vastavalt tööde
graafikule.
Täpsustavate küsimuste korral
saab sel teemal pöörduda Telia
võrguarengu inseneri Martin
Lillese poole: martin.lilles@telia.
ee.
Telia Tulevikuinternet, mis
pakub kiiruseid üle 100 Mbit/s,
jõuab tänase seisuga enam kui
300 000 Eesti koduni. Nii sel
kui ka järgnevatel aastatel kasvab
selliste kodude hulk kümnete
tuhandete võrra. Kokku investeerib Telia oma internetivõrgu
uuendamisse vahemikus 20172020 üle 50 miljoni euro. 
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August Pulst 130

Põnevad
tegemised
Sindi
Gümnaasiumis

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 kirjutab:
Esimesed katsed muuseumi tegevuse alal
tegin 1911 a. Tori kihelkonnas oma kodu
ümbruskonnas kogudes Eesti Rahva Muuseumile umbes 70 numbrilise kogukese ainelist muinasvara. Õhutajaks olid Eesti Rahva
Muuseumi poolt väljasaadetud lendlehed ja
üleskutsed. Siis aga ei olnud mina Tartus asuvat
rahvamuuseumi veel näinud, küll aga Pärnu
Ark. Seltsi muuseumit ja Tallinnas Provincial
muuseumit. Kogumist jätkasin Toris 1912
a. ja 1914 a. käisin Eesti Rahva Muuseumile
Kadrina kihelkonnas kunstiõpilasena ainelist
muinasvara kogumas. Tagajärg oli üllatav. 6
nädala jooksul kogusin 720 nummert. Panin
toime 2 näitust kohalikust vanavarast Ilumäel,
köstri majas ja Kadrina Hariduse seltsi ruumes,
mis kogu E.R. Muuseumi vanavara kogumise
loos uudiseks osutusid. Näitustest osavõtt oli
ootamata elav, kokku üle 300, annetati raha
ja asju. Seega läks minul korda kohalikule
rahvale selgeks teha, et vanavara kogutakse
rahva käest ära mitte kellegi muu, kui rahva
enese tarvis, ainult alalhoidmise mõttes aga
paigutatakse vanavara linna muuseumi, kus
see hävinemise eest kaitstud ja laiadele hulkadele, niihästi omadele kui võõrastele igal ajal
kättesaadav.
1915. a. kogusin Tori kihelk. täiendaval
korjamisel kogukese vanavara 127 nummert,
hoolimata sõja – aastast. 10 aug. korraldasin
Tori „Salme“ seltsi saalis kogutud vanavarast
näituse, millest üle saja inimese osa võtsid,
nende hulgas ka sõjapõgenejad Pärnust, sest
et 8. aug. Pärnu pommitamise tagajärjel
kogu linna rahvas maale põgenesid. Korjamisel tabas mind ootamata õnnetus- korjamiselt koju tulles sain soosel heinamaal ussi
käest nõelata abi leidsin alles 2 ½ verstase tee
järel talust, kus rõõska piima jõin. Selle järel
kaotasin meelemärkuse. Meelemärkusele tulin
umbes poole tunni pärast, siis oli talu hobune

AIN KEERUP
SINDI GÜMNAASIUMI DIREKTOR

Koormale pill peale. Foto: Tori muuseumi kogu

metsast koju toodud ja vankri ette rakendatud,
millega mind kodu viidi, kuhu ligi 2 versta
veel maad oli. Põdesin paar nädalat kui siis
isa mind kogutud vanavaraga Tallinna poole
sõidutas, kandsin paremas jalas saabast ja
pahemas kalossi, see jalg oli ussi nõelamisest
veel paistes.
See Tori vanavara koguke saigi Tallinna
muuseumilisele tegevusele aluseks.
…Esemete kogumisel töötasid minuga
kaasa: noorim neist oli kooliõpilane Järvesalu
Mannarest, juhatuse liige Aleksander Puussaar
Muti Kiviarult, Juhannes Puust Sitre Puustilt,
Joe Simmo Müüri Siimult, Ilmar Tilk Viira
talust ja Helmut Künnapas – samuti juhatuse liige. Viimane ei tulnud üksi vaid hobusega. Mäletame, kui tulime kogude koormaga

Mannarest muuseumi põhikirjale allakirjutanu ja meie üldtuntud pulmapillimehe Männi
Mardi, Mart Jantsoni kodukohta, pidasime
hobuse kinni. Mina läksin Mardi kodusse ja
kutsusin teda suurele teele muuseumi koorma
juurde „pilli koormale peale tegema, sest
teisiti ei või meie temast kui asutajast ja pillimehest mööda sõita. Mart ütles: “Kudas ma
saan tulla, näe töötan hargiga sõnikut, riided
sõnikuga koos!“ Ütlesin, et tulgu nagu ta on,
ainult võtku viiul ligi. Mart oligi kuulekas
ja kohe nõus, viskas sõnikuhargi lauda seina
ääre, tuli suurele teele, tegi paar vägevat lugu
koorma peale ja muuseumi vara vanker võis
edasi sõita. 

Jahikoolitus pensionäridele Sindi linnaraamatukogu
Jahi lõpetuseks kogune- tunnustas raamatukogusõbralikku
ANNE NIIBO
takse tavaliselt jahimajja
õpetajat
maksa praadima ja kaduOn teada, et pensionäride
sissetulekud on väikesed
ja seetõttu kulub ekstra
toidukraam alati marjaks
ära. Are piirkonnas on
lihaga hästi varustatud
jahimehed,
seetõttu
otsustas pensionäride klubi
Pääsusilmad teha jahindusega lähemat tutvust.
Koolitajaks telliti Are Jahiseltsi esimees Lauri Luur.
Kui keegi uut ametit
ihaldab, siis kõigepealt
tehakse tutvust hoonega,
kus uues ametis tihti
viibida tuleb, nii tegime
meiegi. Alustasime Are
Jahiseltsi mugavast jahimajast. Saime teada, kuidas
see iidsetest palkidest
hoone valmis. Edasi käis
õpetus jahipidamise kohta.
Sai selgeks, miks ja millega
metsas jahtida. Edasi läks
jutt sellele, kes võib metsas
vastu tulla ja keda võib
nendest tulistada. Näiteks
kui siga on metsas ja neljal
jalal, siis võib lasta, aga kui
on kaks jalga all, siis ei või.

nukese mälestuseks toosti
ütlema. Selle tegime praktiliselt läbi. Enne koolitust
püüdsime, mis me püüdsime, aga rohkem kätte
ei saanud kui põdra ühe
sarve, selle jätsime jahimajja koolitustasuks. Seega
maksa praadida ei saanud ja
tuli laud katta sellega, mis
olemas oli. Tegime koduseast prae ja imetlesime
peale seinal oleva metssea
nahka. Toostide tõstmiseks
materjali puudust ei olnud.
Koolitus Lauri Luuri targa
juhendamise all oli asjalik
ja nii edukalt läbitud, et
järgmiseks päevaks kutsuti
meid juba kitsejahile.
Kahjuks ei saanud me
minna, sest olime uluki
mälestamist liiga põhjalikult treeninud ja järgmisel
päeval vajas meie tervis
turgutamist.
Vahva päeva eest jahimajas
täname kõiki Are jahimehi
eesotsas Lauri Luuriga ja
soovime edukat jahiaastat
2019! 

Jahikoolitus. Foto: Pääsusilmade klubi

ENE MICHELIS

SINDI LINNARAAMATUKOGU
DIREKTOR

Juba
kümnendat
aastat
on
Sindi
linnaraa matukogul
traditsioon
anda
ühele õpetajale Sindi
Gümnaasiumist
või Sindi Lasteaiast
r a a m at u kog u s õbr aliku õpetaja tiitel.
Lu gem isha rju mu st
tuleb
kujundama
hakata lapseeas. Laste
lugemuse edendamine
on teema, mille üle
raamatukogutöötajad
aina enam nuputavad,
kaasates ka õpetajaid
ja lapsevanemaid.
Emakeelepäeval,
mil Sindi lasteaed
korraldas II luulepäeva,
oli
meil
meeldiv
võimalus
anda üle 2019. aasta
raamatukogusõbraliku õpetaja tiitel
Sindi Lasteaia õpetajale Helle Arrole.
Statuudi järgi saab
selle
aunimetuse
õpetaja, kes:
- toob kõige tihedamini
lapsi
raamatukokku;
- osaleb raamatukogu
poolt organiseeritud
ettevõtmistes;
- on ise raamatukogu

aktiivne kasutaja.
Õpetaja Helle on
suur raamatute sõber
ning püüab oma

rühma mudilasteski
lugemisisu
tekitada.
Kohtumiseni
raamatukogus! 

Pildil vasakult Rita Raudsepp ja Helle Arro. Foto: Sindi
lasteaed

Sindi Gümnaasium on kool, kus
lisaks õppetööle toimub arvukalt
kaasahaaravaid ettevõtmisi.
Veebruarikuu algas kooliperele
piduliku üritusega Tartu rahu
aastapäeval, mil kooli juures avati
Julius Friedrich Seljamaa mälestusmärk. Aktusele andsid pidulikkust kooli näiteringi liikmete
ettekanded ning õpilastest lipurivi, mis kaunistas päeva kümnete
sinimustvalgetega.
Igapäevasele koolielule pakkus
elevust külaliste võõrustamine
Pihkva Lingvistilisest Gümnaasiumist. Külalised Venemaalt
tutvustasid meile oma kodukanti ja kultuuri, meie neile aga
Saaremaad. Külastati Angla
külastuskeskust ja Kaali meteoriidikraatrit. Kuressaare linnaekskursiooni giid andis lühiülevaate
Saaremaa ja Kuressaare ajaloost.
Kokku veedeti ühiselt kolm
päeva.
Õpilasesinduse
veebruarikuu
tähtsündmuseks kujunes sõbrapäev, kus valiti kõige punasem/
roosam klass, jagati sõbraposti
ning oli muidki põnevaid tegevusi. Päev lõppes sõbrapäeva
diskoga.
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistati Sindi Gümnaasiumi traditsioone järgides piduliku lipuheiskamisega Sindi raekoja juures.
Selles osales kogu koolipere.
Lipurivis seisis pea poolsada
õpilast. 5.a ja 9.a klass said Eesti
Lipu Seltsilt isamaalisusega silma
paistmise eest kingituseks sinimustvalged laualipud. Üritusest
anti varakult teada Tre Raadio
kaudu, kus õpetaja Eneli Arusaar
rääkis, miks on vaja, et õpilased
sellistel sündmustel osaleksid.
Vaatamata heitlikele ilmadele,
ei jäänud ka vastlatrall korraldamata. Seda küll siseruumides,
aga põnev oli ikkagi. Küllap sai
liulaskmisegi igaüks talle sobival
ajal siiski tehtud.
Pidulikult tähistati rahvusvahelist naistepäeva. Ka see on aastaid
kestev traditsioon. Tunnustati
kõiki koolipere õrnema soo esindajaid. Lisaks direktori päevakohastele kõnedele ja muusikapalale
jäid kõigile päeva meenutama
kaunis tulbiõis või hüatsint.
Emakeelepäeva tähistas kool,
kohtudes kirjanik Mika Keräneniga. Kahjuks ei saanud sellest
üritusest osa kõik, vaid 3.-6. klassi
õpilased. Usun, et nii mõnigi noor
kuulaja otsustas, et ka temast saab
tulevikus kirjanik. Seda enam, et
kirjanik ütles kirjutamise üsna
lihtsa tegevuse olevat.
Kui teise inimese jäljendamine
on tavaolukorras pigem negatiivset suhtumist esile kutsuv,
siis Playbackis on see väga vajalik
oskus, ja talendid saavad au ning
kuulsust. Maakondlikule võistlusele pääsemiseks astus võistlustulle 13 võistkonda, 8 algklasside
ning 5 põhikooli- ja gümnaasiumiklasside arvestuses. Parimateks osutusid 3.a ja 7.a klass. Ega
Pärnumaa Playbackile pääsemine
polnud ainus, mille nimel võistelda. Parimad said kingitusi ka
sponsoritelt. 
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ARE KOOL 190

SINDI SELTSIMAJAS
Kevadpidu

SUIGU LASTEAED 30

AUDRU MÕISATEATER

Armas kaasteeline, ootame Sind laupäeval,
13. aprillil 2019. aastal

VILISTLASTE KOKKUTULEKULE!
Kell 15.00 – 17.00 uudistame/meenutame Suigu lasteaias,
Are kooli uksed on Sulle avatud alates kell 16.00.
Kell 19.00 aktus kooli saalis. Õhtu lõpetame
tantsupõrandal ansambli Vanaviisi ja
videodisko saatel.

„Tule, sõber, ütle tere,
vaata üle meie pere,
sõbra südamesse vaata,
aita aega mööda saata!
Aita soojust tuppa tuua,
seltsis uusi rõõme luua!
Aga vahel, eks sa tea,
vaikidagi koos on hea.“
L. Tungal

Etendab H. JÕGIOJA

SE KÕRGGE KOCHUS
Põhjal kohandatud kentsaka loo
Kokku seadnud
Mart Tõnismäe
Pärast etendust mängib tantsuks
Jüri Saamel

Pilet 3 €
Sindi Naisliit ja Sindi Seltsimaja
Lisainfo ja ajakava are.edu.ee

SÜNDMUSTE KALENDER
Teisipäeval, 2. aprillil
kell 12 Sauga Mustas Majas arsti ja toitumisteadlase
Mai Maseri loeng “Eakate tervislik toitumine”. Info:
Sauga raamatukogu tel 4431409.
Kolmapäeval, 3. aprillil
kell 12.00 – 16.00 Pärnu Kontserdimajas Pärnumaa
töö- ja karjäärimess. Üritus on tasuta.
Laupäeval, 6.aprillil
kell 17.00 Sindi Seltsimajas mälumäng. Osalus 2€.
Esmaspäeval, 8. aprillil
Tori Sotsiaalmajas juuksur.
kell 17.30 Urge raamatukogus vestlusõhtu Kaidi
Suvistega. Arutlusele tulevad sotsiaalprobleemid,
pensionid, erivajadustega inimeste hooldustoetused,
leinanõustamine, hingehoid. Tule kuulama ja küsima!
Üritus on tasuta. Kokku saab ka Urge Naisselts.
Teisipäeval, 9. aprillil
kell 12.00 Tori Sotsiaalmajas loeng “Etnograafilised
Tori Rahvarõivad”. Lektor Helin Mugamäe. Üritus on
tasuta.
kell 19.00 Sauga raamatukogus mälumäng.
Laupäeval, 13. aprillil
kell 11.00 Sindi Seltsimajas Sindi Võimlemispidu 2019.
kell 15.00 Are koolis ja Suigu lasteaias vilistlaste
kokkutulek.
kell 12.00 Tori Rahvamajas Tori piirkonna suurperede
üritus “Nukk langevarjur ja teised nukud”, registreerumine ja lisainfo telefonil 55946634.
Pühapäeval, 14. aprillil
kell 12.00 Sindi Seltsimajas Tori valla laste ja noorte
laulukonkurss.
Teisipäeval, 16. aprillil
kell 19.00 Sauga Mustas Majas Kaurna Cronin & Band
kontsert, pilet eelmüügist 5€, kontserdipäeval 10€.
Info telefonil: 56951200.
Kolmapäeval 17. aprillil
kell 19.00 Sindi Seltsimajas Kaurna Cronin & Band
kontsert, pilet eelmüügist 5€, kontserdipäeval 10€.
Info telefonil: 58666311.
Esmaspäeval, 22. aprillil
kell 20.00 Tori alevikus Jüriöö rahvajooks. Lisainfo:
56910009 (Andra Sõmer), www.torivald.ee.
Teisipäeval, 23. aprillil
Tori Sotsiaalmajas juuksur.
Kolmapäeval, 25. aprillil ja neljapäeval 26. aprillil
alates kell 10.00 Sindi Gümnaasiumis 10. klassi
astuda soovijate vestlused. Palume eelregistreeruda
kooli kodulehel www.sindigymnaasium.ee
Kolmapäeval, 25. aprillil
kell 17.00 Sindi Seltsimajas Kevadpidu, esineb Audru
Mõisateater, peale etendust mängib tantsuks Jüri
Saamel. Pilet 3€. Korraldajad Sindi Naisliit ja Sindi
Seltsimaja.
Pühapäeval, 28. aprillil
Pärnu Kaubamajakas suvetegevuste mess: laagrid,
suvetegevused, treeningud, sündmused.
Vaata lisa www.torivald.ee/kalender
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Riigimetsa Majandamise
Keskus
võtab tööle
hooajalisi töötajaid Pärnumaale Reiu
taimlasse:

kevadhooajaks
(aprill-mai),

kelle tööülesanneteks on taimede
väljavõtmine, sorteerimine ja pakendamine.

taimekasvatushooajaks
(mai-oktoober),

kelle tööülesandeks on taimede istutamine
ja hooldamine.

Soovijatel võtta ühendust telefonil
526 2977 Rein Anniko

Mullasegude müük!
Kasvuhoonesse
Avamaale
Suvelilledele

OÜ ESTEST PR

1 m3
BigBag

ostab
metsaja põllumaad
Tel 50 45 215
51 45 215
info@est-land.ee

Rohkem infot:
58229063
Info@matogard.ee
www.matogard.ee

STATISTIKAT
1.02.2019 – 28.02.2019 sündis 11 last, suri 8
inimest, saabus 59 inimest, lahkus 34 inimest,
vallasiseselt vahetas elukohta 41 inimest, arhiivi
kanti 2 inimest.
01.03.2019 seisuga on elanikke vallas 11 775 (mehi
5832, naisi 5943).

Vee ja kanalisatsiooni trasside ehitus. Septikute ja imbsüsteemide ehitus. Mob 53495065,
e-mail: parnuinfra@gmail.com

Ra.Jy.Puu OÜ
VASTSÜNDINUD
VALLAKODANIKUD
Brenet Liivaste
Hugo Ivandi
Johann Matias Norden
Tiit Agasild
Roven Pilli
Gregor Salumäe
Oliver Krosštein
Kertli Parts
Teele Rand
Lenna Tulvik

Tisleritööd: trepid, mööbel (k.a. köögimööbel), saunad, aiamajad.
Kõik täispuidust vastavalt Teie soovidele
Näidispildid leiate Facebookist: ra.jy.puu oü
ja www.rajy.ee
Kontakt: info@rajy.ee+372 5226105
+372 56679441

03.02.2019
04.02.2019
05.02.2019
07.02.2019
11.02.2019
08.02.2019
20.02.2019
21.01.2019
29.01.2019
02.02.2019

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.

Oodatud ka
mootorrattad.
Nelja rehvi vahetus
alates 20eur.
Töötund alates
15eur. Helista ja
broneeri aeg juba
täna!
+372 5883 2287.
Metsvindi 7,
Sauga,
Pärnumaa

Tori Valla Teataja
Väljaandja: Tori Vallavalitsus
Aadress: Pärnu mnt 12, Sindi,
Tori vald, 86705 Pärnumaa
E-post: tori@torivald.ee

Soodne sõiduauto rehvivahetus ja
remonttööd/
hooldus Saugas!

MEIE HULGAST
ON LAHKUNUD
Viktor Svetšnikov 15.12.1937 - 24.02.2019
Ants Annusver 16.05.1942 - 16.02.2019
Jaak Mäesalu
27.05.1948 - 01.02.2019
Alise Lavi
02.20.1925 - 31.01.2019
Heljo Šorina
22.06.1929 - 18.02.2019
Elvi Bauer
17.01.1934 - 20.02.2019
Eevi Ennok
10.07.1941 - 09.02.2019
Lilian Pattik
08.06.1948 - 15.02.2019

Ostan, Vanu Vene
kontaktoreid,
kaitselüliteid,
elektroonika trükkplaate,
KM-kondekaid,
Transse jms detaile, Otsilloskoope,
raadiojaamu,
isekirjutajaid,
side,-mõõte,-militaar elektroonika
plokke jms. Vanade
ruumide tühjendamine vanaelektroonikast. 51973129

AS Jiffy Products
Estonia
Pakub hooajalist tööd
rohijatele
maist kuni oktoobrini
Kurena külas Elbu
turbarabas
Töötasu ajatöö alusel.
Vajadusel hüvitame
isikliku transpordi kulud
tööl käimise eest.
Täpsem info telefonidel
53435534 ja 5253358
e-post maret@jiffy.ee

