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Tori IX suvefestival Tori Ööd Ja Päevad

Festivali avas Riffarrica.

Hobusekasvanduses jätkus nii silmailu kui tegevusi lastele. Fotod: Ülo Soomets

LEA PUUST, ARGO
JUSKE, AVE AASLAID
Tori asub oma Põrguga maailma
keskel.
Siit algab telg, mille ümber me
pöörleme.
Telje üks ots ulatub taeva, teine
põrgu.
Kogu ilmaelu keerleb ümber
Tori ja torilaste.
12.-14. juulil toimus juba
üheksandat
korda
Tori
suvefestival Tori Ööd Ja
Päevad.
Festivali
avas
reede
õhtul
Riffarrica.
Pika
pärimusmuusiku
staažiga
Kulno Malva ja Kristjan
Priks ühendasid jõud, et teha
koos jõulist ja mehist folki,
ammutades
inspiratsiooni
sajanditetagustest
regi
lauludest. Kulno karusest
häälest, akordioni jõulistest
gruuvidest
ja
Kristjani
omanäolise trummikomplekti
uudsest kõlast sündis värske

ja põnev helikeel, mida Baltic
Music News on nimetanud
„muskliga folgiks“.
Peale
kontserti
suunduti
vallamaja aasale, kus leidis
aset maagiline tuleetendus
„Metal
Heart“
tuleteatri
Kelfirius esituses. Õhtu jätkus
sotsiaalmaja kinosaalis, kus
näidati Pärnu filmifestivali
filme
„Rändtsirkus“
ja
„Summa“.
Laupäeva varahommikul oldi
omadega Riisa rabas, kus
uneraasud viis silmist matk koos
Algis Martsooga. Rabamatka
ilmestasid Selja lauluseltsingu
kaunid lauluviisid koos imelise
päikesetõusuga.
Õhtul pakkus rahvamaja
sisehoovis muusikalist elamust
vokaalansambel Mirt, nautida
võis head a cappella muusikat.
Tori kirikus astusid üles Paul
Neitsov ja Brigita Murutar.
Nende õhtu „Valgust hinge“
oli inspireeritud võrukeelsest
laulust „Valgust henge“ (autor
Aapo Ilves) ja viis kuulajad
emotsionaalselt
raputavale
teekonnale. Esitamisele tulid

eesti- ja võrukeelsed lood, mille
kohta oli artistidel rääkida
lugusid nende ajaloost, sünnivõi leiuloost. Pärast muusikalist
elamust näidati sotsiaalmaja
kinosaalis Pärnu filmifestivali
filme „Keegi teine“ ja „Kui
suur on galaktika“. Võimalus
oli
vaadata
filmilindilt
möödunudsuvist
etendust
„Mälutempel“.
Pühapäev algas laadameluga
keskväljakul, laadalaval astus
üles ansambel „Vanad sõbrad“,
tantsuga esines Tori rahvamaja
segarahvatantsurühm.
Tori
hobusekasvandus
pakkus
tegevusi lastele, tutvustati Eesti
hobusetõuge, toimusid hobuste
kadrill,
takistussõidud,
koolisõit ja rakendisõit.
Tori vallamaja aasalt said
alguse Tori põrgu triatlon, laste
duatlon ja noorte teatetriatlon.
Joosti, ujuti, sõideti kanuudega.
Kodukohvikud
pakkusid
mitmesuguseid
maitseid:
vanu ja uusi, aiast ja metsast,
põrgulikke
ja
patuseid,
lahedaid
ja
metsikuid,
ainulaadseid ja koduseid.

Rahvamajas
toimus
Tori
naisseltsingu
eestvedamisel
konverents „Elvy Kalep 120“.
Elvy Kalep oli Toris sündinud
esimene Eesti naislendur.
Samuti oli rahvamajas avatud
Eesti jahiulukite trofeede
näitus.
Suvefestivalile panid väärika
punkti ansambel Swingers ja
tantsutrupp Celavy. Swingers
on Eesti soliidseim showband.
Ansambel on tuntud oma
väga särtsakate live-esinemiste
poolest. Swingers mängib
svingivõtmes
popmuusikat.
Šikk, lõbus, energiline show,
suurejooneline,
vana
ja
uus, lahedad seaded tuntud
lugudest – need on sõnad ja
tunded, mis bändist kõikidele
õige ilme loovad.
Kui näeme, siis näeme! Ilusat
kultuurisuve!
Suvefestivali toetab LEADERprojekt: kestlikud kogukonnad
ja teenuste areng (meede 19.2),
taotlus nr 619217672813:
Suvefestival TORI ÖÖD JA
PÄEVAD.. 

Tuleteatri Kelfirius maagiline esitus.

Rabamatkajad nautisid viise Selja lauluseltsingult.

Toris tähistati võidupüha
JANA MALÕH
ABIVALLAVANEM

PILTUUDIS: Tori valla esindus laulu- ja tantsupeo rongkäigus. Foto: Ülo Soomets

22. juunil peeti Tori kirikus
võidupüha auks pidulik jumalateenistus. Pärast jumalateenistust asetasid vallavanem Lauri
Luur ja riigikogu liige Andres
Metsoja pärjad Vabadussõjas
langenute mälestusmärgi ette
Tori kalmistul.
Kell kolm anti kiriku kõrval
start traditsioonilisele võidupüha maratonile, kus meie valla
sportlastel Ahto Saarel ja Janter
Anistel oli au kanda võidupüha
tuld. Nii jumalateenistuse külastajate kui maratoonarite auks
olid aktiivsed vallaelanikud
moodustanud uhke lipuspaleeri.
Võidupüha maratoni peakorraldaja Vahur Mäe ütles, et rahvusvärvides stardiala on midagi

Võidupüha tuld kandsid maratonil meie valla sportlased Ahto
Saar ja Janter Aniste. Foto: Laura Toomesoo
sellist, mida kusagil mujal Eesti
liikumisüritustel ei kohta.
Suur tänu kõigile lippuritele, kes
oma panuse andsid! Eriline tänu
Tori põhikooli direktorile Pille

Usinale, kes lippureid juhendas
ja juhtis.
Fotosid Võidupüha tähistamisest
saab näha valla kodulehe pildi
galeriist. 
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Palju õnne kõikidele koolilõpetajatele! Tuult tiibadesse!

Are kooli lõpetajad. Vasakult: Kendro Allsaar, Arti Tugedam, Henri Markus Lippmaa, Liis Aaspalu,
Kristofer Šatski, Andree Erm, Ingela Uussalu, klassijuhataja Mirjam Liik. Foto: Are kool

Sauga põhikooli lõpetajad. Esimene rida vasakult: Evelina Gorjatševa, Emily Melissa Pilv, Kaili
Hansen, Kärolin Rohtla, Eliisa Sein, Karolin Smõtškov, Laura Seegel. Teine rida vasakult: Andreas
Esko Sõber, Hardo Kääni, Klaid Reimets, klassijuhataja Karolina Toomsalu, Kristo Treit, Ksenia
Pronina, Elisabeth Rand. Foto: Sauga põhikool

Sindi gümnaasiumi 9. a klassi lõpetajad. Esimene rida vasakult: Kristiin Jefimov, Sigrid Riik,
Karmel Johanson, klassijuhataja Tiia Reiksaar, Elisabeth Kalinina, Sirelin Kukk, Anni Rumberg,
Eliis Sillaots, Annabel Vilgats, Elisabeth Mitt. Teine rida vasakult: Fred Hussar, Karl Hussar, Martti
Šorin, Richard Kandima, Randel Mattiisen, Germo Tünder, Siim-Kaspar Kollamaa. Foto: Peeter
Roots

Sindi gümnaasiumi 9. b klassi lõpetajad. Esimene rida vasakult: Kaisa Hartwich, Kadi Veski,
Merili Eenraid, Merilyn Pärnpuu, Elina Kleine, Emily-Ehtel Kask. Teine rida vasakult: Marion
Männi, klassijuhataja Silva Sikk, Helery Muhuste, Anette Kurm, Liisi Veiksalu, Sten Eric
Gerassimov. Kolmas rida vasakult: Toomas Krainev, Alex Kendra, Georgi Zilmer, Märt Jaanus
Tammann, Sander Šoll, Alex-Didrih Pulst, Hendrik Treumuth, Carl Mängel, Sander Abašin. Foto:
Peeter Roots

Sindi gümnaasiumi 12. a klassi lõpetajad. Esimene rida vasakult: Chätlyn Parts, Merilyn Nõmm,
Anette Aas, Liisi Land, Polina Reger, Margit Viies, Meelike Liiv. Teine rida vasakult: Martin Salundi,
Egon Gentalen, Edwin Eylandt, klassijuhataja Ain Keerup, Martin Karasjov, Otto Osvald Pahk,
Toomas Gussev. Foto: Peeter Roots

Tori põhikooli lõpetajad. Esimene rida vasakult: klassijuhataja Ülle Urba, Eva-Maria Reppo, Marie
Tominga, Anne-Mai Lilletai, Karmen Toomet, Liisa Leesmäe. Teine rida vasakult: Arko Saar, Harry
Annus, Maiker Paldis, Enar Privits, Sander Aas, Rain Männimets. Kolmas rida vasakult: Andris
Ermanis, Carl Aadam Vihrov, Janar Saar, Rain Savolainen, Henry Veeväli. Foto: Ülo Soomets

Sindi muusikakooli direktor Merike Teppan-Kolk pälvis Jakobsoni stipendiumi
JANA MALÕH
ABIVALLAVANEM

Sindi
muusikakooli
pikaaegne
direktor Merike Teppan-Kolk pälvis
C. R. Jakobsoni stipendiumi. Stipendiumite konkurss on ellu kutsutud
Pärnumaa aasta tunnustatuma põllumehe ning haridus- ja kultuuritegelase
väljaselgitamiseks.
21 aastat Sindi muusikakooli direktorina töötanud Merike Teppan-Kolk on
silma paistnud karismaatilise liidri ja
eestvedajana, suurepärase korraldaja ja
meeskonnatöötajana, kes teeb oma tööd

suure armastuse ja pühendumusega. Ta
on tunnustatud pärimusmuusika traditsioonide hoidja ja edasikandja. Merikese
kireks on mängida klassikalist ja folkviiulit. Oma suurt kirge viiulimängu
annab ta koolijuhtimise kõrvalt edasi
ka õpilastele, õpetades muusikakoolis
viiuli eriala. Tema õpilased osalevad tihti
konkurssidel.
Merikese eestvedamisel ja juhendamisel
on kõik muusikakooli õppekavad kohandatud õpilaste erinevusi arvesse võttes
neile sobivaimaks. Kõige selle tulemusena on iga-aastaselt kasvanud muusikakoolis õppida soovijate arv ja õpingute
katkestajate arv langenud miinimumini.
Uudse lähenemisena on Merikese eest-

vedamisel muusikakoolis rakendatud
mobiilset õpet, mis võimaldab muusikat
õppida ka neil lastel, kes elavad Sindi
linnast kaugemal.
Merike on avatud uuenduslikele väljakutsetele. Selle heaks näiteks on Merikese aktiivne osavõtt Tori valla noorsootöö koostöögrupi tööst, kus ta on
välja töötanud kaks innovaatilist koostööalgatust: „Soundworld“ ja „IT-labor“.
Koostööalgatuste peamisteks eesmärkideks on noorte sotsiaalse tõrjutuse
ennetamine huviäratavatesse tegevustesse kaasamise kaudu. Merike ühendab
mängleva kergusega vanad traditsioonid,
uudse lähenemise ja innovatsiooni.
Lisaks kõigele eelnevale jätkub Merikesel

jõudu ja energiat juhtida Tori rahvamaja
juurde kuuluvat Selja lauluseltsingut
ja seda juba 20 aastat. Lauluseltsing on
tema innustamisel osalenud mitmetel
esinemistel ja kontsertidel. Lauluseltsingu repertuaar ja lauluvalik on väga
rikkalik – rahvalauludest klassikaliste
koorilauludeni välja.
Merike on andnud suure panuse valla
kultuurisündmuste
korraldamisse,
esinenud festivalil Tori Ööd Ja Päevad,
advendikontsertidel, folklooripäevadel
ning käesoleva aasta suursündmustel
Tule Tulemisel ja Tori kihelkonna lauluja tantsupeol. 

Merike Teppan-Kolk. Foto: Ülo
Soomets
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VALLAVOLIKOGUS VALLAVALITSUSES OTSUSTATI
OTSUSTATI
20. juunil
1. Kinnitada Tori valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.
2. Korraldada ümber Tori Vallavalitsuse hallatavad asutused Are Raamatukogu, Suigu
Raamatukogu, Sauga Raamatukogu, Urge
Raamatukogu, Sindi Linnaraamatukogu,
Tori Raamatukogu ning moodustada alates
01.08.2019 Tori Vallavalitsuse hallatava asutusena Tori Valla Raamatukogu.
3. Võtta vastu Tori Valla Raamatukogu
põhimäärus.
4. Võtta vastu Tori valla finantsjuhtimise
kord.
5. Nõustuda Nurme III turbatootmisala kaevandamisloa taotluse ja selle kohta tehtavate
otsuste eelnõudega.
6. Seada sundvaldus Tori valla kasuks Tammiste külas asuva, Huno Orulale kuuluva
Tareke 4 kinnistu koosseisu kuuluvale Tarekese
tee L2 katastriüksuse 396 m² suurusele maaalale. Tori Vallavalitsusel on kavatsus viia Tarekese tee mustkatte alla.
7. Võtta vastu määrused:
7.1. Võlanõustamisteenuse ja teiste toetavate
sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord.
7.2. Väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele suunamise tingimused ja kord.
8. Informatsioonid:
8.1. Hajaasustuse programmi 2019. aasta
projektide rahastamine.
8.2. Avalduse (allkirjade) laekumine.
8.3. Mihkel Mathieseni monumendi saatus.
Volikogu liikmete poolthäälteenamusega jäeti
päevakorrast välja eelnõu „Are valla, Sauga
valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemislepingu
muutmine”, kuna kohal oli liiga vähe volikogu
liikmeid (päevakorra kinnitamise ajal oli kohal
16 volikogu liiget 23-st). 

Võimalus saada tasuta
ning soodustingimustel
õigusabi
Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga
pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis
elavatele inimestele. Teid abistavad 43 juristi üle
Eesti, kelle keskmine tööstaaž on 17 aastat ning nad
kõik omavad õigusteaduse magistrikraadi. Nõustatakse nii kohtumisel kui ka veebis.
Projekti raames on kahe aasta jooksul tasuta ning
soodustingimustel õigusabi jagatud juba 18 500
inimesele, kuid palju on veel kindlasti neid, kes seda
abi vajaksid.
Milliste muredega juristi juurde pöördutakse?
Inimeste pöördumised on seni olnud seotud peamiselt võla- ja perekonnaõigusega: vaidlused laenuandjate, pankade ja inkassofirmadega ning elatise, lapse
hoolduse ja vara jagamise probleemid. Samuti on
juristid andnud inimestele nõu ka vaidlustes tööandjaga, pärimisasjades, naabrite- ja korteriühistu liikmete vahelistes vaidlustes ning suhtluses kohalike
omavalitsuste ja ametiasutustega.
Tasuta ning soodustingimustel õigusnõu saamiseks
tuleb:
1) sõlmida kliendileping ning tasuda 5 eurot lepingutasu (kehtib terve kalendriaasta, see tähendab, et
kalendriaasta jooksul uuesti nõustamisele minnes
enam lepingutasu tasuma ei pea), alaealised on lepingutasust vabastatud.
2) eelnevalt broneerida aeg kas internetis aadressil
www.juristaitab.ee või telefonil 688 0400. Seejärel
on inimesel õigus saada juriidilist abi kokku 15 tundi
ühe kalendriaasta kohta, millest:
2 esimest tundi on kliendile tasuta (riik hüvitab 40
eurot tunnis)
3 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 20 eurot
tunnis (riik hüvitab ülejäänud 20 eurot tunnis)
10 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 40 eurot
tunnis.
Võrdlusena – Eesti keskmine õigusnõustamise tunnitasu on 120 eurot, kuhu lisandub käibemaks. Eesti
Õigusbüroo senise praktika järgi jääb keskmine
õigusnõustamise aeg alla kahe tunni ning see näitab,
et esimeste tasuta tundidega leiavad lihtsamad ning
tüüpilisemad juhtumid lahenduse.
Eesti Õigusbüroo Pärnu kontor asub Rüütli 23.
Lisainfo aadressil www.juristaitab.ee, telefonil
688 0400 või e-posti aadressil abi@juristaitab.ee. 

12. juunil
1. Kiita Tori valla 2018. aasta
majandusaasta aruanne heaks ja esitada volikogule kinnitamiseks.
2. Kinnitada OÜ Sindi Vesi
majandusaasta aruanne.
3. Korraldada avatud hankemenetlusega riigihanked „Juurviljade
ostmine Tori valla haridusasutustele“, „Kondiitritoodete ostmine Tori
valla haridusasutustele“ ja „Toiduainete ost Tori valla haridusasutustele“ ning kinnitada riigihangete
alusdokumendid.
4. Anda kaks ehitusluba, s.h Urge
külas asuvatele kinnistutele päikesepargi laienduse rajamiseks.
5. Anda nõusolek Tammiste külas
Kellukese tee 5, Kellukese tee T1 ja
Ritsika tee T1 katastriüksuste ala
koormamiseks tasuta tähtajatu isikliku kasutusõigusega OÜ Sindi Vesi
kasuks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike ehitamiseks.
6. Määrata huvihariduse ja -tegevuse toetust kahele Tori valla noorele
summas 420 eurot.
7. Mitte algatada teenistuslikku
järelevalvet.
8. Anda välja korraldus kahe lapse
asendushooldusteenusele suunamise
kohta.
9. Volitada lastekaitsespetsialisti
Tori Vallavalitsuse esindajana täitma
alaealiste isikute kõiki eestkostja
ülesandeid.

19. juunil
1. Kinnitada riigihanke „Tori valla
liinidele vedaja leidmine“ edukaks ja
kvalifitseerituks OÜ Venderloo Veod
pakkumused:
• Osa 3 – Sauga 1 liin maksumusega 2,19 eurot üks liinikilomeeter
• Osa 4 – Sauga 2 liin maksumusega 1,89 eurot üks liinikilomeeter
• Osa 5 – Tori 1 liin maksumusega
2,89 eurot üks liinikilomeeter
• Osa 7 – Are liin maksumusega
1,19 eurot üks liinikilomeeter
AS Hansa Bussiliinid pakkumused:
• Osa 1 – Piistaoja liin maksumusega 1,48 eurot üks liinikilomeeter
• Osa 2 – Aesoo-Riisa liin maksumusega 1,48 eurot üks liinikilomeeter
• Osa 6 – Tori 2 liin maksumusega
1,48 eurot üks liinikilomeeter
2. Korraldada lihthankemenetlusega riigihange „Sauga Põhikooli koolisöökla sisustuse soetamine“ ja kinnitada riigihanke alusdokumendid.
3. Tunnistada väikehanke „IT

riistvara soetamine“ edukaks pakkumuseks Digistep OÜ poolt esitatud
pakkumus 11 560 eurot.
4. Tunnistada kehtetuks üks Sauga
Vallavalitsuse poolt 2007. aastal väljastatud ehitusluba.
5. Anda välja 8 ehitusluba.
6. Anda välja kaks kasutusluba,
s.h Sauga alevikus Jänesselja tn 10
kinnistule koolieelse lasteasutusena
kasutusele võtmiseks.
7. Algatada
detailplaneeringu
koostamine Tori alevikus Treeningraja kinnistul ja Sauga alevikus Põõsalinnu tn 5 kinnistul.
8. Muuta
Urumarja
külas
asuva Pääsusilma katastriüksuse
sihtotstarvet.
9. Algatada pärimismenetlus.
10. Vabastada lapsevanem, kes
ei kasuta lasteaiakohta, osalustasu maksmisest 01.06-31.08 seoses Suigu Lasteaia suuremahuliste
remonttöödega.
11. Eraldada reservfondist 4000
eurot Sindi Jumala ilmumise kiriku
restaureerimistööde jätkamiseks.
12. Mitte toetada Sindis Tamme
tänava vee- ja kanalisatsioonitrasside liitumist Sindi vee ja
kanalisatsiooniga.
13. Otsustati teha ettepanekud
Elektrilevi prioriteetsete tarbimiskohtade andmebaasi täiendamiseks.
14. Otsustati pooldada riigitee T4
Tallinn-Pärnu-Ikla
Sauga-Pärnu
lõigu eskiislahenduses Turba tänava
lahendit.
15. Nõustuda mälestuskivi paigaldamisega Are alevikus Pärivere tee
17 kinnistule.
• Mitte rahuldada OÜ Sindi Vesi
toetuse taotlust.
• Võtta seisukohad Are Kooli hoolekogu ettepanekutele:
• Mitte toetada ettepanekut lasteaia bussile reisisaatja palkamiseks.
Lapse lasteaeda viimine on lapsevanema vastutus ja reisisaatja suhtes
peavad vanemad ise kokkulepped
sõlmima. Vallavalitsus toetab bussi
kasutamise võimaluse loomisega, mis
on suur rahaline-ajaline kokkuhoid
vanematele.
haridustehnoloogi
• Toetada
palkamist.
• Are Kooli võimla ei ole lähiaastate
kavas.

26. juunil
1. Tunnistada hanke „Tori Lasteaia vihmaveesüsteemid“ parimaks

pakkumuseks OÜ AAT Baltik pakkumus 9177,76 eurot.
2. Väljastada
ühed
projekteerimistingimused.
3. Anda välja üks ehitusluba.
4. Anda välja neli kasutusluba.
5. Määrata ühele Tori valla noorele
huvihariduse ja -tegevuse toetust 158
eurot.
6. Eraldada viiele vabaühendusele
ühekordset ja omafinantseeringu
toetust.
7. Keelduda ühele isikule sotsiaal
eluruumi üürile andmisest.
8. Pikendada ühe isikuga sotsiaal
eluruumi üürilepingut.
9. Lõpetada nelja isikuga ennetähtaegselt eluruumi üürilepingud
võlgnevuste tõttu.

3. juulil
1. Kinnitada riigihanke „Sauga
Põhikooli koolisöökla sisustuse soetamine“ edukaks ja kvalifitseerituks
Metos AS pakkumus 25 483,12
eurot.
2. Kinnitada riigihanke „Tori valla
teede ja tänavate tolmuvabade katete
ehitus 2019“ edukaks ja kvalifitseerituks AS Eesti Teed pakkumus
199 261,68 eurot.
3. Tunnistada väikehanke „Are
kooli põranda lihvimine ja lakkimine“ vastavaks, edukaks ja kvalifitseerituks Ramato Vara OÜ pakkumus 5700,00 eurot.
4. Tunnistada väikehanke „OJV
teenus Tori valla teede ja tänavate
tolmuvabade katete ehitusel“ vastavaks, edukaks ja kvalifitseerituks
OÜ Tarindiprof pakkumus 2688,00
eurot.
5. Rahuldada osaliselt Merle Päärsoni vaie ja tühistada Tori Vallavalitsuse 26.03.2019 korralduse nr 238
punktid 1.2.1 ja 1.2.6.
6. Volitada sotsiaaltöö spetsialisti
Tori Vallavalitsuse esindajana täitma
täisealise isiku kõiki eestkostja
ülesandeid.
7. Anda välja kolm ehitusluba.
8. Anda välja 7 kasutusluba.
9. Anda luba Pärnu Piirkondlikule
Koertekasvatajate Klubi MTÜ-le
Eametsa külas 5.–7. juulil rahvusvahelise koertenäituse läbiviimiseks.
10. Anda luba Pärnu Motoclub
MTÜ-le Eametsa külas 6.–7.
juulil
motokrossi
suurvõistluse
läbiviimiseks.
11. Rahuldada kaks korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise

taotlust, kuna kinnistuid kasutatakse
vaid suvekuudel.
12. Toetuse taotlust laevavraki
eemaldamiseks Pärnu jõest sellises
mahus mitte rahuldada. Vallavalitsus
on valmis toetama omafinantseeringu tagamisega, kui saadakse toetust muudest allikatest või leitakse
sponsorid.
10. juulil
1. Kehtestada 12.07–14.07.2019
toimuvale IX suvefestivalile „Tori
ööd ja päevad“ piletihinnad.
2. Kinnitada Tori valla 2020. aasta
eelarve koostamise lähtetingimused
ja eelarve koostamise vormid.
3. Eraldada reservfondist 918
eurot Sauga Avatud Noortekeskuse
signalisatsiooniseadmete soetamiseks
ja 1260 eurot Tori Lasteaia ventilatsiooniseadme ümberehituseks ja
parandamiseks.
4. Anda välja neli ehitusluba.
5. Anda välja viis kasutusluba, s.h
Mannare külas õhuliini kasutusele
võtmiseks.
6. Kinnitada hajaasustuse programmist 2018. aastal rahastatud projekti „Salu puurkaev“ lõpparuanne ja
maksta välja toetus.
7. Sõlmida ühe isikuga tähtajaline
üürileping.
8. Kinnitada alates 5. augustist
saunateenuse hinnad Sindi saunas.
9. Nõustuda Pulli külas asuva Pulli-Jüri I katastriüksuse jagamisega.
10. Anda nõusolek Eametsa külas
asuva Tori vallale kuuluva 23 m² suuruse ala koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks
maakaabelliini ehitamiseks.
11. Taotleda Tori valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist Tohera
ja Riisa külas asuvatele kinnistutele
tänavavalgustuse rajamiseks.
12. Rahastada valla eelarvest kahe
lapse lapsehoiuteenuse kohatasu.
13. Fishing Village´t Merepäevade
2019 läbiviimiseks rahaliselt mitte
toetada, kuid võimaldada üritust
tasuta reklaamida Tori Valla Teatajas. 

KredExi toetusel lammutatakse kasutuseta hooned
TORI VALLAVALITSUS

Tori vallavalitsus taotles sihtasutuselt
KredEx kasutusest välja langenud hoonete
lammutamise toetust kolmele hoonele.
Kõik taotlused said positiivse vastuse.
KredEx toetab 70% ulatuses hoonete täielikku lammutamist, jäätmete käitlemist,
kruntide korrastamist ja haljastamist.
Lammutajate leidmiseks korraldati hange,
mille tulemusena on iga hoone puhul
erinev tööde teostaja.
Kõikide lammutusprojektide autor on
Autem Stuudio OÜ.
Omanikujärelevalvet kogumaksumusega
4680 eurot teeb kõikide objektide puhul
OÜ Tarindiprof.
Lammutustöid hakatakse teostama lähiajal, Are kooli kuur on juba lammutatud.
Lammutusele lähevad:
Pärnu mnt 26 Sindis ehk vana kutsekooli
hoone.

Lammutamise maksumus: 30 600€
Ehitusprojekt lammutamiseks: 1860€
Omafinantseering: 11 846,4€
KredExi toetuse summa: 27 641,60€
Lammutustöid teostab aktsiaselts Kiviluks. Hoone peab olema lammutatud 1.
septembriks 2019.
Pärnu mnt 22 Sindis ehk vana kutsekooli
teine hoone.
Lammutamise maksumus: 22 000€
Ehitusprojekt lammutamiseks: 2160€
Omafinantseering: 14 100€
KredExi toetuse summa: 32 900€
Lammutustöid
teostab
Crushtec
OÜ. Hoone peab olema lammutatud
1. septembriks 2019.
Kooli tänav 8 Sindi linnas.
Lammutamise maksumus: 9000€
Ehitusprojekt lammutamiseks: 1920€
Omafinantseering: 4053,60€
KredExi toetuse suurus: 9458,40€
Lammutustöid teostab Aspen Grupp

OÜ. Hoone peab olema lammutatud 1.
septembriks 2019.
Are kooli kuuri lammutustööde projekteerimine ja lammutustööd ise on teostatud valla vahenditest. Lammutustöid
tegi Lammutusmehed OÜ, kogumaksumusega 8280€. Hoone on praeguseks
lammutatud, kuid tööd on veel vastu
võtmata, sest lammutatava hoone külge
oli ehitatud katlamaja ja selle üks sein oli
ühtlasi lammutatava hoone sein. Koos
omanikujärelevalvega otsustati kuuri
otsasein siiski lammutada ja ehitada katlamajale uus külgsein. Tööd peavad olema
lõpetatud 1. septembriks 2019. Lammutamise ehitusprojekti maksumus on 1140€.
* Kõik väljatoodud summad on antud
koos käibemaksuga. 

VALLAVALITSUSE ARENGU- JA PLANEERINGU OSAKONNA VASTUVÕTT JA TEENUSED
Vallavalitsuse arengu- ja planeeringu osakond asub Sauga teenuskeskuses aadressil Selja tee 1a, Sauga alevik.
Osakond võtab vallakodanikke vastu teisipäeviti kell 13.00–16.30 ja neljapäeviti 8.30–12.00.
Arengu- ja planeeringu osakonna teenused:
• ehitus- ja kasutusteatiste ning ehitus- ja kasutuslubade menetluse korraldamine (s.h taotluste läbivaatamine,
kooskõlastuste ja arvamuste hankimine, haldusaktide ettevalmistamine, menetlusega seotud kirjavahetuse
korraldamine jmt.);
• vallapoolne riikliku ehitisregistri haldamine ja töö korraldamine registri siseselt;
• ehitisregistri andmete korrastamine;
• vallakodanike abistamine ehitusvaldkonna taotluste täitmisel;
• maakorraldustoimingutega (kruntide jagamine, liitmine, piiride muutmine) tegelemine;
• toimingute tegemine ja valdamine maa-andmebaasides (andmed maa omandi, omanike vahetamise, kitsenduste, maksustamishindade jne);
• maamaksuga seotud küsimuste lahendamine ja kodanike nõustamine antud küsimuses;
• isikliku kasutusõiguse ja sundvalduse seadmise vajalike haldusaktide ettevalmistamine.
Info vallavalitsuse üldtelefonilt 445 1881 ja tori@torivald.ee.

4 | TORI VALLA TEATAJA

JUULI 2019

Vallavalitsus ootab
tunnustamisettepanekuid
Tori vallavalitsus ootab taotlusi valla kodanike ja ettevõtete
tunnustamiseks.
Tori valla aukodaniku kandidaatide kohta võivad ettepanekuid
teha volikogu liikmed, vallavalitsus ja vallavanem. Vähemalt
kahekümne allkirjaga on õigus
ettepanek esitada vallakodanikel,
valla hallatavatel asutustel, vallas
tegutsevatel ettevõtetel, liitudel,
seltsidel, seltsingutel ja klubidel.
Ettepanekuid aasta ettevõtte aunimetuse kandidaatide kohta võivad
esitada volikogu ja vallavalitsuse
liikmed.
Kõik füüsilised ja juriidilised
isikud võivad esitada kandidaate
järgmiste aunimetuste omistamiseks: aasta tegija (füüsiline
või juriidiline isik või kollektiiv),

aasta noor (noor vanuses 7-26
eluaastat või vallas tegutsev noortekollektiiv), aasta haridustöötaja
(lasteaia-, üldhariduskooli või
huvikooli õpetaja, treener, noorsootöötaja, tugiteenuste osutaja
või haridusasutuse juht), aasta
sotsiaalvaldkonna edendaja, aasta
kultuuriedendaja (füüsiline isik
või kollektiiv), aasta sportlane
(üksikisik või võistkond), aasta
spordiedendaja.
Ettepanekud koos põhjendusega
palume esitada kirjalikult valla
kantseleisse hiljemalt 15. septembriks meiliaadressil tori@torivald.
ee või postiaadressil Pärnu mnt
12, Sindi, Tori vald, 86705
Pärnu maakond.
Rohkem infot valla kodulehel
www.torivald.ee. 

Valla heakorrakonkursil
võistleb 15 osalejat

Tänavu esmakordselt korraldatud
Tori valla heakorrakonkursile
„Kaunis kodu” esitati 15 kandidaati, võidule pürgijaid on kõigis
neljas kategoorias.
Tugevaim konkurents on tiheasustuse elamute kategoorias, kus
võistlevad pooled esitatud kandidaatidest – kolm elamut Tammiste
külast ja neli Sindi linnast.
Kaunite kortermajade kategoorias
konkureerivad kaks elamut Sauga
alevikust ja üks Jõesuu külast.
Maakodudest on konkursile
esitatud kolm talumajapidamist –
Murru külast, Piistaoja külast ja
Tohera külast.
Äriobjektide kategoorias võistlevad omavahel kaks ettevõtet:
üks Jõesuu külast ja teine Nurme
külast.
Hindamiskomisjon
tutvub
kinnistutega augustis, kohtumised

omanikega lepitakse eelnevalt
kokku. Valla kauni kodu konkursi
võitjad kuulutatakse välja hiljemalt oktoobrikuus.
Kandidaate võisid kuni 21.
juunini kõik isikud. Konkursil
väljavalitud kinnistuid autasustatakse tänukirja ja rahalise preemiaga. Iga kategooria võitjale
väljastatakse lisaks hoonele kinnitatav konkursi toimumise aastaga
tähistatud majamärk.
Komisjonil on õigus jätta konkursile esitatud objekt hindamata,
kui selle heakorras esineb olulisi
puudusi, sellel paikneb ebaseaduslikke hooneid ja rajatisi või
kui hoone on saanud eelmisel
konkursil auhinnalise koha.
Konkursi tulemused avalikustatakse valla ajalehes, kodulehel ja
sotsiaalmeediakanalites. 

Halduspiiri võimalikust muutmisest
LAURI LUUR
VALLAVANEM

Vallavalitsusele laekus avaldus umbes
300 allkirjaga Sauga aleviku ja selle lähikülade elanike poolt, kes ei soovi liituda
Pärnu linnaga.
Oleme allkirjad kätte saanud ning
edastanud info ka volikogu liikmetele. Viimasel volikogu istungil 20.
juunil oli see infopunktina ka arutlusel. Kodanikua lgatused on igati tere-

tulnud, oma arvamust ning meelestatust
saavad, võivad ning peavadki inimesed
avaldama. Paraku oleme eelmise aasta
novembris viinud läbi rahvaküsitluse,
mille tulemused ja edasine menetluskäik
on tänaseks teada.
Oleme jõudnud sinnani, kus õiguskantsleri otsesed suunised ütlevad, et võimalik
piirimuudatus saab toimuda koos järgmiste kohalike omavalitsuste valimistega aastal 2021. Seda muidugi juhul,
kui volikogu otsustab ühinemislepingut
vastaval määral muuta.
Tori vallavolikogus on olnud kahel

istungil, nii 16. mail kui ka 20. juunil
päevakorras punkt, mis laseks valla territoriaalset terviklikkust muuta. Selleks on
aga vaja vähemalt kahte kolmandikku
volikogu koosseisu häältest. Mõlemal
istungil on otsustamine volikogu liikmete poolt piisava arvu volinike puudumise tõttu edasi lükatud.
Vallavalitsusele esitatud allkirjad on
võetud teadmiseks ning täname kõiki
inimesi, kes oma allkirja andsid ja kes
rahvahääletusel osalesid. Edasistest arengutest anname teada. 

TORI VALLA ARENGUTE ARUTELUD
Kohtumised on kavandatud
järgmiselt:
26. augustil Tammiste lasteaias
27. augustil Sauga avatud
noortekeskuses
3. septembril Are huvikeskuses
4. septembril Tori rahvamajas
5. septembril Sindi seltsimajas
Kõik kohtumised algavad kell
18.00.

Hea vallakodanik, ootame sind
osalema piirkondlikele kohtumistele, kus arutleme Tori valla
võimalike arengute üle.
Valla poolt osalevad kohtumistel vallavanem ja valdkondade juhid.

Tule osalema, see on võimalus
suunata oma piirkonna ja valla
arengut!
Kui ei saa osaleda enda piirkonna arutelul, võid tulla ka
teistele!
Lisainfo: Kaie Toobal;
tel 505 8426;
e-post kaie.toobal@torivald.ee.

Vallas algas teede pindamine
TORI VALLAVALITSUS

Vallavalitsuse korraldatud riigihanke „Tori valla teede
ja tänavate tolmuvabade katete ehitus 2019” võitis ainus
pakkuja aktsiaselts Eesti Teed.
Tööde kogumaksumus on 239 114,02 eurot, tööd tehakse
ära hiljemalt oktoobri lõpuks. “Tööde lõpetamise täpne
aeg sõltub palju ilmast, kuid pindamistööd juba käivad,”
selgitas majandusosakonna juhataja Jüri Puust ning
avaldas lootust, et tööd saavad valmis juba varem.
Puusti sõnul rajatakse tolmuvabad katted, toimub olemasolevate teede ülepindamine ja uute teekatete ehitamine.
“Teede ülepindamine on vajalik teekatte sõidetavuse
elukaare pikendamiseks. Eelnevalt paigatakse tekkinud
augud,” kirjeldab ta protsessi ning selgitab, et kruusateede
pindamine muudab teede sõidetavuse paremaks ja tolmuvabaks, mis parandab oluliselt inimeste elukvaliteeti.

Sauga piirkonnas pinnatakse Kuuse tänav, Mustika tänav,
Pohla tänav, Maasika tänav, Kubja tee ning Koolimaja tee
Sindi raudteesillast kuni Paisu teeni.
Are piirkonnas pinnatakse Vana tänav, Metsa tänav,
Tehnika tänav, Pärivere tee L1, Pootsmanni tee ja Oja
tänav.
Sindi linnas pinnatakse Põhja tänav, osa Uuest tänavast koos raekoja esisega, ka Sindi gümnaasiumi parkla
laiendus ja Sindi lasteaia Tori aleviku poolne parkla. „Sel
aastal jääb Meistrite tee tegemata, sest Sindi Vesi tahab
enne selle tee all välja vahetada vee- ja kanalisatsioonitorud,” ütles Puust.
Tori piirkonnas sel aastal teid ei pinnata, sest käimas on
teised suured projektid, kuid lähiaastatel jõutakse pindamisega ka sinna. Eelkõige kuuluvad pindamisele koolibussi sõidumarsruudile jäävad teed.
Täpsem info: taristunõunik Toomas Parm, tel 520 6932,
e-post toomas.parm@torivald.ee. 

Alates 1. juulist 2019 võtab vallavalitsus vastu ainult
e-arveid. Tasuta saab e-arveid esitada keskkonnas
e-arveldaja: www.rik.ee/et/e-arveldaja

Juulist muutus surnu lähedaste asjaajamine lihtsamaks

Täpsem info rahandusministeeriumi kodulehel
www.rahandusministeerium.ee/et/riigihaldus/e-arved

Alates juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse
perekonnaseisuametniku
poole, sest surmatõendi väljastab
tervishoiuteenuse osutaja.
„Kui seni pidi inimene lähedase
surma korral matuse-, pärimis- ja
muude vajalike tegevustega alustamiseks pöörduma esmalt tervishoiuteenuse osutaja poole ja siis
kohalikku omavalitsusse, kus registreeriti surm ja anti surmatõend, siis
juulikuust saab esmase surmatõendi
tervishoiuteenuse osutajalt ja koha-

RAAMATUKOGUDE LAHTIOLEKUAJAD
AUGUSTIS
Are raamatukogu on lahti T–R kell 11–18 ja L kell 10–15.
Sauga raamatukogu on lahti T ja N kell 11–18.
Sindi raamatukogu on lahti E kell 11–18 ja T-R kell 10–17.
Suigu raamatukogu on lahti E, K, N, R kell 11–17; T kell
14.30-18.
Urge raamatukogu on alates 5. augustist lahti E ja K kell
13–18.
Tammiste välisteeninduspunkt on alates 8. augustist lahti N
kell 13–18.
Tori raamatukogu on augustikuus lahti: 5.–9. augustil ja
19.–23. augustil (20. augustil suletud, riigipüha) E ja K kell
10–17; T ja N kell 11–18; R kell 9–16.
Kõik raamatukogud on augustikuu viimasel reedel (30.
august) suletud seoses Pärnu maakonna raamatukogutöötajate õppepäevaga.
KALDA TEE MAHASÕIT VÕIDAKSE AJUTISELT SULGEDA
Kuni 31. augustini võib olla häiritud liiklemine Sindi linna ja Paikuse
osavalla piiril asuval Kalda tee mahasõidul, kuna plaanitakse teisel
pool saari asuva laevavraki eemaldamist jõest. Samuti võib seetõttu
olla häiritud tindisaarte lähedase ujumiskoha kasutamine. Tööde teostamine sõltub jõevee tasemest ja ilmastikuoludest.
NB! Ohutuse huvides palume kõrvalistel isikutel teisaldustööde ajal
eemale hoida.

SISEMINISTEERIUM

likku omavalitsusse minema ei pea,“
sõnas siseministeeriumi rahvastiku
toimingute osakonna juhataja Enel
Pungas. „Niigi raskel ajal on inimese
jaoks oluline, et asjaajamist ja käimisi
oleks võimalikult vähe.“
Elektroonilise andmevahetuse käivitamisega jõuavad surmaga seotud
andmed kiirelt rahvastikuregistrisse
ning surma põhjuste registrisse.
Sellega väheneb surnu lähedaste
ajakulu, lisaks välditakse olukordi,
kus lähedased peavad maksma riigile
tagasi surnule väljamakstud toetusi
või pensioni.
Arenduste tulemusel muutub surma
põhjuste register elektroonseks ning
paraneb surma põhjuste registri

VALLAVALITSUSE
SOTSIAALOSAKONNA
VASTUVÕTUAJAD
Sotsiaalosakond võtab Sindi raekojas ja
Sauga teenuskeskuses vastu T 13.00–16.30
ja N 8.30–12.00. Teistel aegadel on vastuvõtt võimalik eelneval kokkuleppel.
Tori ja Are teenuskeskustes: tööaeg E–N
8.00–17.00, lõuna 12.00–12.30; R 8.00–
14.00 (lõunat ei ole). Tagamaks sotsiaaltöötaja vastuvõtu sobival ajal, palume aeg
eelnevalt kokku leppida.

andmete kvaliteet. “Kaovad paberil
arstlikud surmateatised ja arstid ei
pea enam andmeid paberil surma
põhjuste registrisse edastama,” ütles
sotsiaalministeeriumi
e-teenuste
ja innovatsiooni asekantsler Kalle
Killar.
Siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi surma registreerimise
lihtsustamise ühisprojekt sisaldas
IT-arendusi ning muudatusi perekonnaseisutoimingute
seaduses.
Tegemist on esimese etapiga arendusprojektis, mille kaugem eesmärk on
muuta kogu surmaga seotud asjaajamine paberivabaks ning võimalikult
mugavaks kõigile osapooltele. 

Sotsiaaltöö spetsialistide
alates 05.08.2019:

tööpiirkonnad

Helga Isand – teeninduspiirkond Sindi linn.
Vastuvõtt Sindi raekojas;
Anne Ats – teeninduspiirkond Tammiste,
Kiisa, Vainu, Pulli, Urge ja Rütavere küla ning
Sindi linna eakad. Vastuvõtt Sindi raekojas;
Tiina Männik – teeninduspiirkond endine
Are vald ja Kilksama, Eametsa, Nurme ja
Räägu küla ning Sauga alevik. Vastuvõtt Are
ja Sauga teenuskeskustes;
Silvi Pool – teeninduspiirkond endine Tori
vald, vastuvõtt Tori teenuskeskuses.
Info vallavalitsuse üldtelefonilt 445 1881 ja
tori@torivald.ee.
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Põnevad toimetamised Sindi gümnaasiumis Augustikuu
AIN KEERUP
SINDI GÜMNAASIUMI DIREKTOR

Aprill ja pool maist on Sindi koolis
olnud tavapäraselt tegevusrohked.
On käidud esinemas väljaspool kooli
ja külalisi kooli kutsutud.
Pärnumaa töömessil tutvustasid
meie kooli 10. klassi õpilased
õppealajuhataja Margit Rebase
juhendamisel
õppimisvõimalusi
gümnaasiumiastmes.
5. aprillil mälestasime kogu kooliperega Julius Friedrich Seljamaa
mälestussamba juures pidulikult
Torist pärit Asutava Kogu liikmeid.
Päevakohaste ettekannetega esinesid
riigikogu liige Andres Metsoja ning
Tori vallavanem Lauri Luur. Asutava
Kogu liikmete elu ja tööd meenutasid
kooli näiteringi noored õpetaja Eneli
Arusaare ja õpetaja Lembit Roosimäe
juhendamisel.
Kuna õpilastel kipub vaatamata
digiajastule aeg siiski käest libisema,
kutsusime külla lektor Ruta Püvi, kes
esines õpilastele loenguga „Ajaplaneerimise meistriklass“.
Kuulsaimaks õpilaseks meie koolis
sel kevadel on aga vaieldamatult
Braian Kulp 4.a klassist. Aprillis
tunnistati ta Pärnumaa jutuvestjaks,
mais sai temast aasta naljanina. Ja
ega ta ju palju tutvustamist vajagi,
sest on tihe külaline meie kõikide

kodudes, olles aktiivne televisiooni
reklaamimaailmas.
Abiturientidele tõi kevad lustaka
tutipeo ja kurnavad riigieksamid.
Kuigi Sindi kooli õpilased on juba
ajalooliselt tuntud oma sportliku
mitmekülgsusega, otsustas Paikuse
LC meie võimalusi sportlikud olla
veelgi avardada, kinkides koolile
discgolfi komplekti koos koolitusega.
Suur tänu head tegemise eest!
Aga koolis on kõige tähtsam õppimine ja sellega seotud tulemused,
millest annavad parima ülevaate tulemused aineolümpiaadidelt. Mõned
näited parimatest saavutustest.
Majandusolümpiaadi
piirkonnavoorust pääses vabariiklikku finaali
Kevin Kruusing 11.a klassist. Matemaatikaolümpiaadil saavutas Ike
Joel Järv 4.b klassist II koha, Egert
Viidebaum jagas III-IV kohta. Ühiskonnaõpetuse maakondliku viktoriini võitis ära 9.a klassi võistkond
koosseisus Siim-Kaspar Kollamaa,
Randel Mattiisen ja Martti Šorin.
Saksa keele olümpiaadil saavutasid
Joosep Ailiste 6.d ja Sigrid Riik 9.a
klassist esikohad, Hendrik Sauväli 7.a
klassist ja Kaisa Hartwich 9.b klassist
II kohad ning Mihkel Mattiisen 7.a
klassist III koha. Kodunduse olümpiaadilt naases Sigrid Riik 9.a klassist II kohaga. Emakeele olümpiaadil
saavutas Merilin Haasma 5.a klassist

esikoha ja Sirel Silvia Mäesalu 6.a
klassist III koha. Inglise keele olümpiaadil jagas Joosep Ailiste 6.d klassist III-V kohta.
Pärnu maakonna koolide käsitööde ja kunsti konkurss-näitusel
sai Anna-Kristina Kütt 8.a klassist
esimese koha, Lisette Kivimägi 3.a
klassist III koha ning Sigrid Riik 9.a
klassist eripreemia.
Au ja kuulsust sai meie kool ka
Pärnumaa Playbackil, kus 10.-12.
klasside arvestuses saavutati esimene
koht ning 1.-3. klasside arvestuses III
koht.
Spordialased parimad tulemused on
Pärnu maakoolide kevadkrossilt, kus
Jüri Jefimov 7.b klassist ja Richard
Hea 11.a klassist saavutasid esikohad,
Greete Tammsalu 3.a klassist II koha
ning Erkki Juhansoo ja Evelin Vahtra
11.a klassist III kohad.
Lauljad on saavutanud väga häid tulemusi Tori valla laste ja noorte laulukonkursil. Mirtel Metsmaa 6.a klassist saavutas esikoha, Kaari Kasemaa
5.a klassist ja Keili Parts 7.a klassist
II koha ning Ebe-Triin Reinsalu 5.a
klassist III koha.
Suur tänu nii õpilastele kui ka õpetajatele-juhendajatele, kelle koostöö on
olnud tulemuslik.
Jään ootama uusi põnevaid ettevõtmisi ning saavutusi, mis annavad
põhjust uhke olla. 

Sauga malevlased töötasid turbarabades ja
korrastasid kodualevikku
REELIKA RÜÜTLI

SAUGA AVATUD NOORTEKESKUSE
JUHATAJA

Sauga piirkonnas töötas tänavu kolm
õpilasmaleva rühma. Nagu tavapäraselt, käisid noored tööl turbarabades,
kuid esmakordselt tegi üks rühm
heakorratöid Sauga alevikus. Heakorrarühm koristas bussijaamade juurest
ohtralt prahti, värvis üle bussiootekojad ja kaunistas kaks bussipeatust
õitsvate suvelilledega.
Sportlaste rõõmuks tegid noored
korda Sauga välivõrkpalliplatsi ning
puhastasid kividest korvpalliplatsi.
Pärast väsitavaid tööpäevi said
noored lõõgastuda kinos, MiniZoos
ja airsofti mängides. Malevaperiood
lõpetati ühise tordisöömisega.
Aitäh Kaasiku kohvikule, et hoidsite
meie kõhud täis! Aitäh aktsiaselt-

sile Nurme Turvas ja osaühingule
ASB Greenworld Eesti OÜ, aitäh
Tori vallavalitsusele, et andsite meie
noortele tööd ning suur aitäh Andres
Mõisale, kes tegi noortele ühe suure

JÄNESSELJA LASTEAIA
DIREKTOR JA LAPSEST
LÄHTUVA KASVATUSE
TÖÖRÜHMA LIIGE

13.-15. juunil toimus Jänesselja lasteaias lapsest lähtuva
kasvatuse
rahvusvaheline
seminar. Iga lapse arengust
lähtuv kasvatus ja tegevuskultuur lasteaias on tänasel päeval
jätkusuutliku
alushariduse
märksõna, mis küll Soomes
laialdaselt levinud on, kuid
Eestis astutakse alles arglikke
samme.
13. juunil arutlesid Eesti
töörühma liikmed lapsest
lähtuva kasvatuse tegevuskultuuri teemal. 14. juunil
kuulasid 50 lapsest lähtuva
kasvatuse ja tegevuskultuuri
austajat Eestist, Soomest,
Rootsist ja Suurbritanniast
ettekandeid teemadel demokraatiakasvatus
lasteaias,

VILJA ALAMAA
ARE HUVIKESKUSE JUHATAJA

14.-15. augustil on kõik vallaelanikud
lahkelt kutsutud Pulli raudteejaama
(Urge-Sindi tee ja Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt ristmiku lähedal), sest kindlasti on kõigil suur rõõm tervitada
soomusrongi.
See, et soomusrong meie raudteejaama
tuleb, on kõigile vallaelanikele kahtlemata väga suur ja austav sündmus. Üks
asi on soomusrongist lugeda ja seda
teleekraanil uudistada, teine asi näha
oma silmaga ja katsuda oma käega.
Nagu teada, olid Vabadussõjas relvadest
tähtsaimal positsioonil soomusrongid,
mis sõitsid mööda Eesti raudteid. Nüüd,
sada aastat hiljem, on Eesti Vabariik
teinud väärika sünnipäevakingi oma
rahvale – lasknud ehitada uue soomusrongi. Kui sada aastat tagasi liikus
raudteedel kuus soomusrongi, mis olid
nummerdatud vastavalt numbritega
ühest kuueni, siis soomusrong, mis on
Pulli jaama tulemas, kannab numbrit
7 ja selle nimi on Wabadus. See rong
on koondkuju kõigist kuuest ajaloolisest rongist. See pole ühegi rongi täpne
koopia, see on tuletis mitme uhke vaguniga – suurtükivagun, dessantvagun,
laatsaretivagun – kokku neli ajaloolist
vagunit ja kaks platvormi, ühel neist
asetseb auruvedur. Kõikidesse vagunitesse on vaba sissepääs, et vaadata näitust,
kuulata giidide põnevaid vesteid, kuidas
sada aastat tagasi kõik toimus.
Kuna sündmus on nii haruldane, võtsid
valla kultuuritöötajad kevadel tehtud
ettepaneku rongi saabumisest rõõmuga
vastu ja otsustasid seda koos vallarahvaga
väärikalt tähistada.
Oleme neisse kahte päeva kokku

KOMMUNIKATSIOONINÕUNIK,
SINDI TULETÕRJE SELTSI LIIGE

Heakorrarühm korrastas Sauga aleviku bussiootekojad. Foto: Sauga avatud
noortekeskus

erivajadusega lapse arengu
toetamine ja lapsest lähtuv
integreeritud töö erirühmas,
töö muukeelsete laste ja peredega, juhtimine lapse elujulguse disainimisel, lapse ideed ja
õpetaja loovus. Samuti tutvustati mitmeid lapse huvidest
ajendatud projekte. Lasteaia
meeskonna parima praktikaga
said seminaril osalejad tutvuda
näituste kaudu. Seminari teine
töine päev lõppes külaskäiguga Tammiste lasteaeda, kus
tutvusime majaga ning kauni
kontserdi andsid Nõianeitsid.
Õhtul etendati tajuteatrit. 15.
juunil jätkati ettekannete ning
aruteludega. Jänesselja lasteaia
meeskonnal oli au ja rõõm
korraldada lapsest lähtuva
kasvatuse rahvusvahelist seminari. Taaskohtutakse aasta
pärast ning sedapuhku Tartus.
Loe lähemalt valla kodulehelt
www.torivald.ee. 

KiVa päev Sindi
gümnaasiumis
SINDI GÜMNAASIUMI KIVA TIIM

10. juunil toimus Sindi gümnaasiumi õpilastele
Sindi linnas KiVa (kiusamisvastane) orienteerumismäng. Eesmärgiks oli panna lapsed koos töötama,
teisi märkama ja üksteisega arvestama.
Orieteerumisrajal oli 20 erinevat punkti, kus sai
proovile panna oma oskusi KiVa „Aliases”, telefonimängus, emotsioonide tundmises ja teistes ülesannetes. Ühes punktis paluti grupikaaslastele teha
nn hea tuju kingitus mõne motiveeriva ja sõbraliku
sõna näol. Nagu kiiresti arenev nutimaalilm nõuab,
oli ka meil võimalus kasutada digivahendeid.
Õpilastel oli ülesandeks teha lühivideoklipp KiVa
teemal ja rakendada aasta jooksul KiVa tundides
kogutud teadmisi KiVa arvutimängus.
Lisaks kooli KiVa tiimi poolt korraldatud orienteerumispunktidele panid oma punkti ka välja
Punane Rist, Sindi lasteaed, Tori vallavalitsus,
Sindi linnaraamatukogu, kodukaitse ja politsei.
Neis punktides said õpilased tutvuda nimetatud
asutuste tööde ja tegemistega.
Koostööd, hoolimist ja arvestamist nõudval rajal
olid õpilased umbes kaks tundi. Päeva lõpuks ootas
kõiki ühispiknik kooli hoovis. Vahvat KiVa päeva
jäävad meenutama KiVa lipp koos osalejate allkirjadega, laste valmistatud plakatid ja videod.
Täname kõiki, kes aitasid meil KiVa päeva orienteerumismängu korraldada, ja ka neid, kes sellest
osa võtsid. 

põiminud rea huvitavaid sündmusi,
millega on tore üheskoos tervitada
soomusrongi ja kaunist Eestimaa suve.
14. augustil tekitab erilist põnevust
kindlasti mittetulundusühingu Front
Line Eesti kohapeal läbiviidav näidislahing. Päevale lisab uhkust Tartu ülikooli
akadeemiline puhkpilliorkester Popsid,
ägedale õhtule paneb võimsa punkti militaarne rokkansambel Mustad Kolonelid.
15. augusti sündmused on kavas läbi viia
rahulikumates ja õrnemates nootides.
Esinema tuleb meie endi armas naisansambel Šal-lal-laa. Indrek Kalda laulab
koos poja Paul Kristjan Kaldaga hingelähedasi vanu sõdurilaule, nende kava
kannab nime „Kaugel, kaugel, kus on
minu kodu…“.
Ja mis on väga oluline teade tulejatele –
kõik on teie jaoks tasuta! Selle eest kannab
hoolt Tori vallavalitsus, sest igal suvel
peab olema vallas vähemalt üks tõeliselt
tore sündmus, millest saavad osa võtta
kõik soovijad ilma murede ja takistusteta.
Need, kes soovivad maiustada kohvikus
ja rongilt mõne meene kaasa osta, pistku
loomulikult rahakott tasku. Kui tekivad
transpordiprobleemid, palume lahkelt
valda märku anda – usume, et ka need ei
tohiks kellelegi takistuseks jääda.
Soomusrong on avatud mõlemal päeval.
Püüame suhteliselt kitsastes oludes
tublide abijõudude kaasamisel leida autodele parkimiskohad (soovitame sõprade,
sugulaste ja naabritega autot jagada).
Jälgige kuulutusel olevat reklaami (lk 8)
ja valla veebilehel www.torivald.ee.
Soomusrong on 14. augustil avatud kell
15-21 ja 15. augustil kell 11-18.
Toredate kohtumisteni ja heade emotsioonideni soomusrongis Wabadus ja
Pulli raudteejaamas!
Ilusat suve jätku soovivad valla
kultuuritöötajad. 

Mõtlematud teod võivad maksta elu
KATARIINA VAABEL

Jänesselja lasteaias toimus
lapsest lähtuva kasvatuse
rahvusvaheline seminar
AINA ALUNURM

töö kergemaks! Tänan juhendajaid
Helen Paluoja, Annika Petersoni ja
Kaie Koolmet ning eelkõige suursuur tänu teile, noored, et olete nii
ägedad ja teete lustiga tööd! 

kohtumispaik on
soomusrongis Wabadus!

Sindi linna ujumiskohtades on kokku
neli päästerõngaga veeohutuspüstakut.
Infotahvleid on paigaldanud Sindi tuletõrje seltsi liikmed, Sindi noortekeskuse
lapsed ja kogukond ise.
Püstaku eesmärk on inimesi õpetada ja
hädaolukorras aidata. Kui see ära soditakse, lõhutakse või päästerõngas varastatakse, pole sellest kasu ja halvimal juhul
võib see uppujale saatuslikuks saada.
Kalmistu ujumiskohas seoti päästerõnga
viskeliin ümber tahvli nii, et rõngas oli
kasutuskõlbmatu. Sindi ujulast varastati
vaid neli päeva seal olnud päästerõngas.
Sõpruse pargi ujumiskohas on kadunud
päästerõngas ja soditud tahvel. Kõiki
kolme kohta kasutatakse tihedalt ujumiseks, mis tähendab seda, et seal viibib
tihti inimesi, kellel võib neid vahendeid
vaja minna.
Vallavalitsus soetas Sindi ujulasse uue
rõnga ning soetab ka Sõpruse pargi
ujumiskohta, samuti teeme korda ka
tahvli. Kuid see ei tee olematuks sodimise, lõhkumise ja varastamise probleemi. Kõige olulisem on, et inimesed ise
hooliksid ja hoolitseksid ka ühiskasutatava vara eest. Eriti kehtib see elupääst-

vate vahendite kohta. Püstakud on kogukonna aktiivsete ja heade inimeste poolt
vabast tahtest paigaldatud, nende lõhkumisega hävitate kogukonna enda tööd.
Tori alevikku paigaldati kaunis laulu- ja
tantsupidu sümboliseeriv südamekujuline installatsioon, mis soditi täis 13.
juunil. Õnneks saime kuju puhtaks juba
sama päeva õhtuks, kuid säärane käitumine on täiesti vastuvõetamatu.
Lähiajal on Sindis lõhutud ka tuletõrjehüdrante. Suure tulekahju korral saavad
päästeautod hüdrantidest vett. Kui
hüdrandid on katki, tekib päästjate töös
oluline viivitus, mis võib maksta kellegi
vara või isegi elu.
Sõltumata sellest, kas tegude taga on
lapsed või täiskasvanud, palume vanematel oma lastega vestelda lõhkumise,
sodimise ja varastamise teemal. Kui
lastega nende teemade üle juba varakult
arutleda, on lootust, et tulevikus jääb
ühisvara lõhkumist aina vähemaks.
Kui näete kedagi vandaalitsemas,
sodimas, lõhkumas, palun helistage
viivitamatult numbrile 112. Kui teil on
informatsiooni sodimiste või lõhkumiste
kohta, palun andke sellest teada valla
korrakaitseametnikule Priit Rööbile
meiliaadressil
priit.roop@torivald.ee
või telefonil 5307 7673. Vaid üheskoos
suudame muuta oma koduvalla turvalisemaks ja kaunimaks! 

Laps ei ole halb, teod on halvad
ANDREA REBANE
NOORSOOPOLITSEINIK

Noorte seas on üha enam hakanud
sagenema vahele jäämine poodidest
varastamisega. Varastatakse maiustusi või mänguasju, kuid on juhtumeid, kus põue läheb alkoholipudel.
Põhjuseid, miks noored varastavad,
on mitmeid, kuid enam on levinud
tähelepanuvajadus
ja
sõpradelt
tunnustuse saamine. Noored tegutsevad kambavaimus ja kui üks teeb,
läheb kaasa ka teine. Tihti kuulen
noortelt lauset „Aga tema võttis ka!“,
see ei õigusta tegu. Igaüks vastutab
oma käitumise ja tegude eest ise,
mitte sinu sõber ega lapsevanem –
sina ise!
Selline teguviis võib kujuneda
halvaks harjumuseks ja sõltuvuseks.

Tekivad arusaamad, et vahele ei jää.
Suurem osa siiski jääb, see ei pruugi
toimuda kohe täna-homme, see võib
juhtuda alles paari kuu pärast, kui
kauplus vaatab läbi turvakaamerate
salvestusi. Ka siis on tegutsemisviis
karistatav.
Võimalik on ka see, et vanemad lapsed
sunnivad nooremaid lapsi varastama.
Siinkohal tuleb lapsevanematel selgitada oma lapsele, kuidas käituda ja
millised on tegude tagajärjed. Vanemate ülesanne on selgeks teha, et
teiste asjade võtmine on keelatud.
Lapsed alles õpivad elus toimetulekut
ja katsetavad erinevaid asju. Halvale
teele sattumine on kerge, seepärast on
lapse elus väga oluline lapsevanema
tähelepanu ja juhendamine.
Ükski laps ei ole halb ega rumal,
tema teod on halvad. Oluline on see,
et laps ise mõistaks oma tegu ja selle
tagajärgi. 
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IX Tori Põrgu triatlon

August Pulst 130
TORI MUUSEUM

Koostöös Tori muuseumiga
tutvustame igas lehes veidi
August Pulsti. 14. jaanuaril
täitus tema sünnist 130 aastat.
Iga kord käsitleme erinevat
teemat või valdkonda.
August Pulst oli veinigurmaan. Aastal 1956 on Pulst
läbinud
veinivalmistuskursused, millest annavad
tunnistust tema täiskirjutatud
vihikud.
Kodus keldris seisid tal suured
korvpudelid, aastaarvud peal.
Pakkudes veini ütles ta ikka, et

ANDRA SÕMER
TORI SPORDIKLUBI

Allikas: Tori muuseum

kõigepealt tuleb veini nuusutada, siis vaadata vastu valgust
tema värvi ja seejärel maitsta.

Tema veine said kolleegid
maitsta viimast korda tema
peielauas. 

Maadleja Robyn Paulberg sõidab kadettide
MM-ile Eestit esindama
RAIGO PAULBERG
MAADLUSKLUBI LEO

Laupäeval toimusid Tallinnas Kakumäe rannas
Eesti meistrivõistlused rannamaadluses, Pärnu
maadlusklubi Leod esindas Robyn Paulberg, kes
tuli omas vanuseklassis esimeseks ja täiskasvanute hulgas kolmandaks.
15. juulil toimus Tartumaal Kammeri maadluslaagris katsevõistlus selle kuu lõpus Bulgaarias
Sofias aset leidvatele kadettide maailmameistrivõistlustele pääsemise nimel. Võisteldi kahe
võiduni, Robyn Paulberg võitis katsevõistluse
2:0 ja sõidab MM-ile Eestit esindama Kreeka-Rooma maadluses kehakaalus kuni 80 kg. 

LUGEJA KIRJUTAB
Kallid koeraomanikud
Mul on häbi kirjutada, aga
mu mõõt sai täis. Nagu teada,
majaomanikud niidavad oma
aiataguseid ja teeääri. Igaüks
tahab ju, et ka aiatagune oleks
korras.
Elan Lohu ja Laia tänava
nurgal. Neid tänavaid mööda
käiakse oma lemmikutega
pargis jalutamas. Kõik oleks
korras, kui lemmiku omanikud
viitsiksid oma koera järelt koristada. Kas tõesti on raske pista
kilekott tasku? Kui väikese

Valla lehe juuninumbri sündmuste kalendris
olid Sindi Suvemuusika kontserdid ekslikult
juulikuiste kuupäevadega. Toimetus palub
vabandust!

Pühapäeval, 28. juulil
Kell 14 TORI KIRIKUS jumalateenistus.
Teenib Püha Jüri koguduse õpetaja Ants
Kivilo.
Laupäeval, 3. augustil
Kell 12 SINDI SELTSIMAJA ees pargis tasuta
suvemuusika kontsert. Esinevad Olla Daam
ja Top Ten.
Esmaspäev, 5. august – neljapäev, 8. august
Kell 10-15 SAUGA NOORTEKESKUSES pillimööbli päevalaager noortele vanuses 10-19.
Registreerimine saugaank@torivald.ee kuni
2. augustini, kohtade arv on piiratud!
Kolmapäeval, 7. augustil
Kell 18 TORI STAADIONI avamine. Näidismängus võistlevad Tori noored ja Tori
Põrgulised Eesti Jalgpalliliidu vastu. Publikule võistlused, tort ja ilutulestik.
Neljapäeval, 8. augustil
Kell 10 EAKATE KLUBI KANARBIK kohtumine Tori sotsiaalmajas.
Laupäeval, 10. augustil
Kell 12 SINDI SELTSIMAJA ees pargis tasuta
suvemuusika kontsert. Esineb Twist.
Kolmapäeval, 14. augustil
Kell 15-21 PULLI RAUDTEEJAAMAS
soomusrong Wabadus. Kell 17 õhtu pidulik
avamine, näidislahing, kontsert. Avatud
kohvik.
Neljapäeval, 15. augustil
Kell 11-18 PULLI RAUDTEEJAAMAS
soomusrong Wabadus. Kell 16 kontsert.
Avatud kohvik.

Foto: Ülo Soomets
mehed: veteranide triatlon 1. Agur
Alev, Mart Ruumet 16.46,82
segavõistkondade triatlon
1. Kairi Lumberg, Alari Lumberg
13.15,11; 2. Signe Valdaru, Erki
Valdaru 14.32,89; 3. Age Põldaru,
Martin Tölp 15.55,58
Rohkem infot ja fotosid leiab Tori
spordiklubi Facebooki lehelt.
IX Tori Põrgu triatlon sai teoks
LEADER-programmi ja Rohelise
Jõemaa
koostöökogu
toetusega.

Täname häid toetajaid ja koostööpartnereid: Tori vallavalitsus, Pärnumaa
spordiliit, MTÜ Eesti Veeohutus,
Eesti Punase Risti Pärnumaa selts,
Tori Matkakeskus OÜ, OÜ Sookolli
Söögituba, Endla teater, Matogard
OÜ, Klaara-Manni puhkemaja,
Agmeral OÜ, Jõesuu kodukõrts, Raivo
Remont OÜ, Tori siidritalu, Jõesuu
Aknad ja Uksed, Tiia Kass FIE.
Suur aitäh kõigile võistlejatele ja vabatahtlikele abilistele! Kohtumiseni
kümnendal Tori Põrgu triatlonil! 

Valla raamatukogud viiakse ühtse juhtimise alla
TORI VALLAVALITSUS

Robyn Paulberg (keskel) võidutses
rannamaadluse meistrivõistlustel. Foto: Raigo
Paulberg

koera väljaheide kaob veel
kuidagi rohu sisse ära, siis suure
hunnik turritab välja nagu
mingi kunstiteos. Pean aiataguse iga kord enne niitmist üle
vaatama ja ära koristama, sest
niites on seda löga masin täis.
Miks mina pean teiste lemmikute järelt koristama? Mulle on
nipsakalt vastatud, kui sellele
tähelepanu juhtisin: „See on ju
väetis.“ Tänan väga, mul ei ole
sellist väetist vaja. Olen kogu
aeg koristanud, aga enam ei
taha.
Mul on olnud kolm suurt koera
ja jalutades juhtus ükskord, et
olin kodust eemal ja mul ei

SÜNDMUSTE KALENDER

14. juulil toimus juba üheksandat
korda traditsiooniline Tori Põrgu
triatlon. Võistlust korraldab Tori
spordiklubi koos heade partnerite ja
abilistega. Tegemist on omanäolise
võistkondliku triatloniga, kus paarid
võtavad mõõtu ujumises, jooksmises
ja kanuusõidus. Lastele on kavas
duatlon, sel aastal toimus esmakordselt ka teatetriatlon noortele.
Esikolmikusse võistlesid end:
tüdrukute duatlon
1. Meril Adeela Alev 0.57,48; 2.
Merli Johanna Alev 1.16,39; 3. Reti
Lii Vaher 1.18,02
poiste duatlon
1. Hugo Särev 0.56,20; 2. Olavi
Lumberg 1.14.10; 3. Andreas Toomet
1.20,73
noormeeste teatetriatlon
1. Marwin Joseph Virkus, Germo
Pärnik 9.59,04; 2. Kevin Link, Pärtel
Kukk 13.50,82; 3. Katariina Kukk,
Kristjan Link 15.47,23
naiste triatlon
1. Kadi Ruumet, Liis Kruuv 14.37,83
naised: veteranide triatlon
1. Kristi Pajo, Eha Lehtoja 14.09,11;
2. Merje Luik, Marge Saadre 14.10,83
meeste triatlon
1. Karel Kask, Tanel Kask 10.46,13;
2. Ahto Saar, Arto Saar 11.05,95;
3. Enriko Kruuse, Erki Adams
11.10,16

olnud kilekotti taskus. Tundsin
jubedat häbi. Mõtlesin majja
sisse minna ja kotti küsida,
aga ei näinud kedagi. Niisiis
meenub see iga kord, kui
hunnikuid koristan.
Ei saa öelda, et kõik on
lohakad. Osad koeraomanikud
koristavad iseenesestmõistetavalt. Au ja kiitus neile. Ehk
hakkavad needki koristama,
kes seda seni ei tee. Mõelge
sellele, see on ju teie lemmik
ja mis sealt pudeneb, on ju teie
lemmiku oma.
Palun, palun, palun.
Hilja 

Laupäeval, 17. augustil
SINDI HOOVIMÜÜGIPÄEV. Müüjad saavad
registreerida kuni 4. augustini sindiseltsimaja@torivald.ee.
Registreerimisel
märkida asukoht, kellaaeg, müüdava kauba
lühitutvustus.
Kell 11–17 SINDI SELTSIMAJA ees pannkoogipäev, lastele batuut.
Kell 12 SINDI SELTSIMAJA ees pargis tasuta
suvemuusika kontsert. Esineb Lavassaare
Trio.
Neljapäeval, 22. augustil
Kell 10 EAKATE KLUBI KANARBIK kohtumine Tori sotsiaalmajas.
Laupäeval, 24. augustil
Kell 12 SINDI SELTSIMAJA ees pargis tasuta
suvemuusika kontsert. Esinevad Anne
Adams ja Šal-lal-laa.
Pühapäeval, 25. augustil
Kell 10 TERVISESPORDISARI Terve Tori
2019. Kanuumatk, buss väljub kell 10 Tori
teenuskeskuse juurest.
Teisipäeval, 27. augustil
Kell 19 TORI KIRIKUS Pärnu linnaorkestri
suvetuur „Hää Eesti asi!“.
Laupäeval, 31. augustil
Kell 12 SINDI SELTSIMAJA ees pargis
tasuta suvemuusika kontsert. Esineb Sindi
muusikakool.
Kuni 30. augustini saab Sindi raamatukogus
vaadata pärnaka Üllas Tankleri reisifotonäitust “elamus”.
Vaata lisa
www.torivald.ee/kalender

Tori vallavolikogu otsustas 20. juuni istungil viia
valla raamatukogud ühtse juhtimise alla. „Seni oli
vallas seitse iseseisvat raamatukogu, kuid tulenevalt
vajadusest optimeerida raamatukogude juhtimist,
parandada teavikutega komplekteerimist, jaotada
paindlikumalt ressursse, mitmekesistada osutatavaid
teenuseid ja tõsta teeninduse kvaliteeti muudame
praegust olukorda,” põhjendas ümberkorralduse
eesmärki abivallavanem Jana Malõh.
Are, Sindi, Sauga, Suigu, Tori ja Urge raamatukogu
ning Tammiste välisteeninduspunkti baasil luuakse

alates augustist uus asutus nimega Tori valla raamatukogu. Ümberkorraldamise tulemusena säilib senine
raamatukogude võrgustik, valla keskraamatukogu
hakkab asuma Sindis Pärnu mnt 55a. Tori valla
raamatukogu direktoriks valiti praegune Sindi linnaraamatukogu direktor Ene Michelis.
Loodava raamatukogu koosseisust jääb välja Jõesuu
raamatukogu. MTÜ Viira Arendusselts on teinud
vallale ettepaneku hakata renoveeritud Jõesuu
külamajas ise kogukonnale raamatukoguteenust
pakkuma. Välja on töötatud koostööleping, mille
kohaselt Viira Arendusselts tagab laenutuspunkti
avamise ja igakülgse toimimise ning vallavalitsus
toetab teenuse pakkumist ja arendamist rahaliselt. 

Tori piirkonnas vahetus perearstiteenuse pakkuja

Kauaaegsel Tori perearstil Sirje
Mõttusel ja õel Jevgenia Lutil
oli 28. juunil viimane tööpäev.
Sirje Mõttus töötas Tori vallas
perearstina alates 1988. aastast.
Arsti elukutse nõudis tema
sõnul suurt vastutust inimese
tervise eest ja sageli juhtus,
et töö tuli koju kaasa. Ameti
meeldivate külgedena on ta
esile toonud võimalust paljusid
inimesi aidata.
Tori vallavalitsus tänab Sirje
Mõttust ja Jevgenia Lutti suure
panuse eest rahvatervise heaks.
Alates 3. juulist teenidab Tori
piirkonda OÜ Venorest. Uus
perearst on Katrin Sihver ja
pereõde Margit Pystynen.
Vastuvõtt asub Tori alevikus
Tori vallamaja hoones.

Vastuvõtuajad:
Esmaspäeviti kell 8.00–12.00
Teisipäeviti kell 11.00–17.00
Kolmapäeviti kell 8.00–13.00

Neljapäeviti pereõe iseseisev vastuvõtt kl 9.00–13.00
Reedeti kell 8.00–13.00
Telefon: 443 6643
E-post: toriarst@gmail.com 

Tori piirkonna perearstil Sirje Mõttusel ja pereõel Jevgenia Lutil
oli 28. juunil viimane tööpäev. Fotod: Katariina Vaabel

Suur tänu laulu- ja tantsupeol osalenud
kollektiividele!
LAULU- JA TANTSUPEOL
JANA MALÕH
ABIVALLAVANEM

Juubeliaasta laulu- ja tantsupidu “Minu
arm” tõi kokku suure hulga inimesi, kes
tundsid rõõmu laulust, tantsust ja koosolemisest. Ühisel sammul ja rõõmsal
meelel, valla lipud lehvimas, astusid rongkäigus Tori valla isetegevuskollektiivid,
eesotsas tõukeratastel tuhisevad Tori
Põrgulised.
Suur tänu kõikidele Tori valla kollektiividele nende ülevate hetkede eest!

OSALESID:

Sindi gümnaasiumi mudilaskoor, juhendaja
Marje Tilk;
Sindi laulukoor, juhendajad Kristel Reinsalu
ja Ester Murrand;
Tori segakoor, juhendaja Kalli Rõõmusaare;
Naisrühm Sassis Sussid, juhendaja Marko
Sassjan;
Naisrühm Tammepiigad, juhendaja Anneli
Kondrad;
Tantsuansambli Kuu naisrühm, juhendaja
Malle Ormilaan;
Naisrühm Anna ja Minna, juhendaja Tiina
Saar;
Tori rahvamaja segarahvatantsurühm, juhendaja Mariann Pärnoja;
4H lastekoor, mille koosseisu kuulusid ka
Tori põhikooli õpilased, Tori põhikooli
õpilaste juhendaja Anne Rätsep;
Tori Põrgulised – Eha Säde, Aime Juske ja
Argo Juske.
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KANUUMATK
▪ Buss väljub kell 10 Tori alevikust vallamaja juurest.
▪ Riisa raba laudrajal kõnnime Navesti jõeni (kuni 3 km).
▪ Kanuumatk kulgeb mööda Navesti ja Pärnu jõge
Toherast Torisse (16 km).
▪ Kaasa pisut söödavat-joodavat ja ilmale vastav riietus.
▪ EELREGISTREERIMINE 23. augustini (osalejate arv on piiratud).

JALGRATTAMATK

ROHELISE JÕEMAA SUVEMÄNGUD

▪ Start kell 10 Tori kooli juurest.
▪ Kolme silla jalgrattamatk kulgeb marsruudil
Tori - Levi - Rätsepa - Jõesuu - Muraka - Selja (25 km).
▪ Kaasa väike eine ja ilmale vastav riietus.
▪ EELREGISTREERIMINE 6. septembrini.

10. augustil algusega kell 11 toimuvad Pärnu linna Paikuse osavallas
Rohelise Jõemaa suvemängud, kuhu oodatakse võistlema kõiki
sportlasi Rohelise Jõemaa piirkonna omavalitsustest.

TERVISE TÖÖTUBA

Huvilistel palume ühendust võtta piirkondade spordijuhtidega:
Kaialiis Roostalu; tel 5850 8537; e-post terve.are@gmail.com
Jana Malõh; tel 525 9421; e-post jana.maloh@torivald.ee
Andra Sõmer; tel 5691 0009;
e-post tori.spordiklubi@gmail.com
Täpsem info valla kodulehel www.torivald.ee.

▪ Algus kell 10 Tori Põhikooli võimlas.
▪ Mirko Miilits kõneleb tervislikust toitumisest ja treenimisest.
▪ Selga mugav sportlik riietus ja vahetusjalatsid.
▪ EELREGISTREERIMINE 13. septembrini.

7., 8., 9., 10., 14., 15., 16., 17., 21., 22. ,23., 24.
AUGUSTIL
Linnamehe puhkekeskuse tiigi kaldal
(Kuiaru küla, Tori vald, Pärnumaa)
Sissepääs avatakse 18.00
Etendused algavad 19.00
Kestus 2h 50min
TOOMAS NIPERNAADI piletid on müügil Piletilevis ja
Piletimaailmas.
Võimalikud on ka broneeringud temufi@temufi.com

 Osalemine ühel sündmusel maksab 3 eurot, mille saab tasuda enne sündmuse algust kohapeal
 Noortele kuni põhikooli lõpuni ja Tori Spordiklubi liikmetele on osalemine TASUTA

Toitlustluse eest hoolitseb Bravo Catering.

Mullasegude müük!

EAKATE KLUBI KANARBIK
Ootame oma klubisse tegusaid
inimesi, et koos aega veeta!

Kasvuhoonesse
Avamaale
Suvelilledele

1 m3
BigBag

Saame kokku 8. ja 22. augustil kell 10
Tori sotsiaalmajas

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

Väljume iga päev
Kontserdimaja juurest
jõeäärselt promenaadilt
aadressil Lai 2 Pärnu.
Pilet 10 eurot.
Võimalus tellida laev
privaatseteks
tähtpäevadeks nagu
sünnipäevad, pulmad jne.
Rohkem infot väljumiste ja
hindade kohta kodulehelt
parnucruises.ee,
Facebookist Pärnu Cruises
või tel. 56373153.

SAUNATEENUSE
HINNAD SINDI
SAUNAS
Alates 5. augustist on
saunateenuse hinnad:
• täiskasvanud alates 18.
eluaastast 5 eurot;
• pensionärid 4 eurot;
• lapsed (alates 7.
eluaastast) 3 eurot;
• lapsed (kuni 7.
eluaastani) tasuta;
• raske või sügava
puudega inimese abistaja
tasuta.
Saunateenust osutatakse
neljapäeviti, reedeti ja
laupäeviti kell 10–20.

Meeldejäävad
laevasõidud
Pärnu jõel
ja lahel.

Kohtumiseni Pärnus!

ROOSTEKAITSE KESKUS
SINU AUTO KINDEL KORROSIOONI KAITSE!
protsessi käigus töödeldakse:

Ukse- ja aknamehhanismid

SAVI TN. 36 PÄRNU
TELEFON: 4440018
INFO@ROOSTEKAITSEKESKUS.EE
WWW.ROOSTEKAITSEKESKUS.EE

Uste hinged ja ukselukud
Kere keevisõmblused ja liitmikud
Elektriühendused ja akujuhtmed
Esikapoti sisepinnad
Amortisaatorite
kinnitusplaadid

Ukseliistud

Pagasiruumi hinged ja lukustid
Tagaluugi sisepinnad
Kütusepaagi kinnitused
ja torustik
Tagatiibade sisepinnad

Rattakoopad ja sisemised tiivaääred
Esipõrkeraua kinnitused
Piduritorud Küljekarpide sisepinnad
Veermiku detailid
Uste sisepinnad
Esitiibade sisepinnad
Tankimisluugi kinnitused

TERVISE TUGI OÜ KUTSUB KÕIKI
HUVILISI VERESOONI KONTROLLIMA.
Kas Teil on kõrge vererõhk?
Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
Kas Teil on perekonnas esinenud südame-veresoonkonna
haigusi?
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk haigestuda jalaarterite
ateroskleroosi.
Jalaarterite ja vererõhu kontrollimine toimub
22. augustil alates 9.00 Tori Sotsiaalmajas
(Võlli tee 5, Tori).
23. augustil alates 9.00 Sindi Seltsimajas
(Pärnu mnt 44, Sindi).
Vastuvõtule tuleb end eelnevalt kirja panna.
Registreerimine toimub tööpäevadel
kell 9-12 tel 5698 5633.
Protseduur maksab 10 eurot.
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli säärelihastes
valu ja krambihooge.
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TEATED
29. juunist on ajutiselt keelatud kalapüük Sindi
paisu
lähistel
väliujula
ülesvoolupoolsest
servast
Vabriku kanali väljavooluni. Keelu eesmärk on kaitsta
loodavat kalade kudeala. Keeld kehtib aasta lõpuni.
Kalavarude taastumiseks on aasta lõpuni terves Pärnu jõestikus keelatud lõhe ja meriforelli püüdmine.
Ostan vanarauda, teie vana seisma jäänud auto ja muud põllumajandustehnikat. Viin ise ära. Hind kokkuleppel. Tulen kohale
iga ilmaga. Tel 5851 7174
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215; info@est-land.ee
OÜ Metver pakub hooldusniitmist ja purustamist. Telefon
5809 4440
Soovin üürida kiirelt 1-toalist korterit, tel 5367 0025.
Soovin üürida Sinti 1-toalist korterit, tel 5811 1578.
Tori sotsiaalmajas juuksur 5. ja 23. augustil; maniküür/pediküür 21. augustil. Vajalik eelregistreerimine tel 529 7216 (alates
3. augustist). 

MEIE HULGAST
ON LAHKUNUD
Heino Kukk
Jüri Peetsalu
Aleksandr Minkenen
Harri Puussaar
Lembit Kupp
Jüri Saar
Juri Staritsin
Mati Merents
Mart Rannaste
Vanda Kaunismäe
Antonina Dudarenko
Aleksandra Tšernova
Elvi Luberg
Virve Raudsepp

17.06.1927 - 07.06.2019
20.05.1938 - 31.05.2019
24.11.1938 - 24.06.2019
05.09.1943 - 07.06.2019
12.03.1944 - 27.06.2019
16.11.1945 - 22.06.2019
02.03.1953 - 10.06.2019
23.08.1960 - 22.06.2019
30.10.1964 - 15.06.2019
14.02.1930 - 06.06.2019
13.05.1931 - 22.06.2019
30.04.1933 - 03.06.2019
18.08.1937 - 11.06.2019
20.09.1947 - 08.06.2019

SINDI

PANNKOOGIPÄEV
17. AUGUST

KELL 11.00-17.00

SINDI SELTSIMAJA EES
LASTELE TASUTA KRIIPSUJUKU BATUUT!
Täidistega pannkoogid, praed,
burgerid, kuumad ja külmad joogid.
Sindi Pannkoogipäev 2019
ÜRITUST TOETAVAD:

REIS LEEDU
MEREVAIGURANNIKULE
13.-15. septembril
13. septembril väljasõit Torist kell 8.00 ja Pärnust Kaubamajaka
juurest kell 8.30.
Lõunapaus Lätis. Külastame Ristimäge, pealelõunal jõuame
Palangasse. Ööbimine Palanga hotellis Alanga.
14. septembril praamisõit Kura säärele. Meremuuseum –
akvaariumi külastus. Kell 12.00 delﬁinide etendus Smiltyne
delﬁnaariumis. Naglise mägi ja retk rändliivaluidetele. Õhtuks
tagasi Palangasse.
15. septembril Palanga merevaigumuuseumi külastus. Jalutame
botaanikaaias ja vaatame Birute mäge. Ussikuninganna Egle –
üks paljudest botaanikaaia skulptuuridest. Teel kodu poole
külastame omanäolist Jaapani aeda. Õhtuks tagasi kodus.
Hind reisijale 175 eurot. Hinna sees:
• bussikasutus, reisijate ja bussi ülevedu Kura säärele;
•majutus hotellis (2 ööd 2-kohalistes tubades) ja 2 hommikusööki;
• Palanga linnamaks;
• merevaigumuuseumi ja Naglise mäe loodusraja pääse;
• reisijuht-giidi teenused.
Lisatasu eest:
• delﬁinide show pääse 6 eurot, soodushind õpilasele 3 eurot;
• meremuuseum – akvaariumi külastus 6 eurot, soodushind
õpilasele 3 eurot;
• Jaapani aed 6 eurot, soodushind seenioridele 4.50 ja 7-16-a
õpilastele 3 eurot.
OLE KIIRE REGISTREERUMA!
Ave Aaslaid, tel 529 7216

TORI STAADIONI
AVAMINE

STATISTIKAT
1.06.2019 – 30.06.2019 sündis 12 last, suri 14
inimest, saabus 39 inimest, lahkus 43 inimest,
vallasiseselt vahetas elukohta 24 inimest.
01.07.2019 seisuga on elanikke vallas 11 828 (mehi
5863, naisi 5965).

7. AUGUSTIL KELL 18.00
Näidismängudes võistlevad:

Tori Valla Teataja
Väljaandja: Tori Vallavalitsus
Aadress: Pärnu mnt 12, Sindi,
Tori vald, 86705 Pärnumaa
E-post: tori@torivald.ee
Toimetaja: Piia Salundi,
tel: 5855 7158, e-post: ajaleht@torivald.ee

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.

TORI NOORED
vs

EESTI JALGPALLILIIT
TORI PÕRGULISED
vs
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VASTSÜNDINUD
VALLAKODANIKUD
Taaniel Pedak
Heston Aniste
Henry Jürimaa
Raju Pääru Mäesalu
Jonas Sillaots
Lukas Sillaots
Mihkel Nuut
Cristian Pikkur
Kevin Jõeäär
Keiti Jõeäär
Marten Laidvee
Marleen Ülle

23.05.19
23.05.19
31.05.19
04.06.19
04.06.19
04.06.19
11.06.19
13.06.19
13.06.19
13.06.19
23.06.19
19.06.19

