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Vallas tähistati jõuluootuse algust
KATARIINA VAABEL, PIIA SALUNDI
Detsembri esimestel nädalatel tähistati kõikjal vallas jõuluootuse
algust. Esimesel advendipühapäeval oli Sauga avatud noortekeskuse saal mudilastest tulvil. Peeter Kaljumäe ja Meelis Sarve
lõbus jõuluetendus päkapikkude tegemistest tõi esile nii mõnegi
naeruturtsatuse. Oma oskusi näitasid noortekeskuse pilliringi
noored ja tantsuringi tüdrukud. Sindi seltsimaja juures tähistati advendiaja algust advendiküünla süütamisega, vallavanem
ütles jõulutervituse ning rääkis isiklikust jõuluimest. Jõulurahu
tõi kohale ülempreester Ardalion Keskküla. Esinesid Paikuse
kooli laululapsed. Kohal oli jõuluvana, sai mekkida piparkooke,
kringlit ja teed ning sõita hobuvankris. Päeva korraldasid seltsimaja ja Sindi naisliit. Tori kirikus toimus esimesel advendil
kaunis kontsert, kus esinesid Sindi muusikakooli õpilased ja
õpetajad. Teisel advendipühapäeval aga koguneti rahvamajja,
et osaleda traditsioonilisel jõulupuude ehtimise konkursil, mis
tänavu oli taaskasutuse teemaline. Puid ehtis seitse võistkonda:
Naisseltsig Lained, Ajast Aega...; Tori Segakoor Kalli; Tori
Sotsiaalmaja²; Tuline Kirves ehk Jõulurõõm; Jõesuu Külamaja;
Are Stockmann ja Tori Põhikool. Paremiku selgitasid võistkonnad välja ise. Iga võistkond järjestas oma kolm lemmikut ja
selle tulemusel on tänavune esikolmik:
I koht Tuline Kirves ehk Jõulurõõm (Roger Pihlak, Helin
Mugamäe, Anne Borkvel, Ants Borkvel), II koht Jõesuu Külamaja (Tiia Kass, Anne Aalma, Merike Haas, Riina Goode), III
koht Naisseltsing Lained, Ajast Aega… (Elvi Salmu, Lille-Õie
Joosepson, Helju Rohtsalu, Aime Lilleväli, Heli Tombak). Võistlustöid saab Tori rahvamajas näha 16. detsembrini.
Are huvikeskuses kohtuti 11. detsembril peapiiskop Urmas Viilmaga, kes rääkis jõuluvalgusest ja rõhutas, kui oluline on pöörata
tähelepanu neile, keda saaksime aidata – üksikutele inimestele ja
abi vajavatele peredele.
Fotod valla kodulehel. 

Tori jõulupuu konkursi esikoha sai võistkond Tuline Kirves ehk
Jõulurõõm. Foto: Ülo Soomets



Etendus ja kontsert tõid Sauga noortekeskusesse palju mudilasi. Foto: Venda Vinni

Sindis sai sõita hobuvankriga. Foto: Sindi avatud noortekeskus.
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28. novembril kogunesid kaunid paarid
väärikat pulma-aastapäeva tähistama
uhkelt ehitud Sindi raekotta, kus toimus
neile pühendatud tänuõhtu.
Vallavanem tervitas abielupaare Bob
Mooreheadi luuleridadega: „Meie aja
paradoks on see, et meil on kõrged majad, aga
madal taluvuslävi, laiad teed, kuid kitsad
vaated. Kulutame rohkem, aga omame
vähem, ostame rohkem, aga rõõmustame
vähem. Meil on suuremad majad, kuid
vähem lapsi, rohkem mugavusi, aga vähem
aega. Meil on parem haridus, aga vähem
mõistust, paremad teadmised, kuid hindame
halvemini situatsioone. Meil on rohkem
eksperte, aga ka rohkem probleeme, parem

meditsiin, aga kehvem tervis,“ ning lisas,
et tuleb eraldada rohkem aega neile, keda
armastame, neid rohkem meeles pidada ja
kallistada.
Tänuõhtul õnnitleti kaheksat paari, kes
tähistavad sel aastal 50. pulma-aastapäeva,
ning üht 65. ja üht 70. pulma-aastapäeva
tähistavat abielupaari. Üks paar tunnistas
sündmust kajastama tulnud Pärnu
Postimehe ajakirjanikule, et nad abiellusid
65 aastat tagasi siinsamas Sindi raekoja
saalis.
Kaunid lauluviisid tõi külalisteni Sindi
muusikakooli
ansambel
Solﬁined,
kandlemänguga kosutas hinge Kaari
Kasemaa ja viiulihelidega Merike
Teppan-Kolk.
Palju-palju õnne ja jätkuvat armastust Tori
vallavalitsuse poolt!
Rohkem pilte valla kodulehel. 

Väärikate abielupaaride vastu tundis huvi ka kohalik ajakirjandus. Foto: Maaris Puust
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Juba teist aastat kogunesid valla eakad Aresse, et ühiselt
jõulupidu pidada. Meeleolukal koosviibimisel oli ligi 190
osalejat igast valla piirkonnast, pidulistel aitas kohale jõuda
spetsiaalselt selleks tellitud buss.
Peol osalejad kuulsid tervitussõnu volikogu esimehelt Enn
Kuslapilt ja vallavanem Lauri Luurilt. Näitleja Margus Tabor
rääkis meeleolukaid ja põnevaid lugusid oma mammast ja
lapsepõlvest. Seejärel said kõik nautida jõulupraadi ning
naistahvatantsurühma Pärnete esinemist. Aga mis pidu see
oleks ilma tantsuta! Marek Kukk mängis muusikat ja nii
saigi Are huvikeskuse põrandalt tolm pühitud.
“Oli tore ja südamlik pidu, korraldajatel on väga hea meel, et
oli nii palju osalejaid. Jõulupidu annab hea võimaluse tulla
kodust välja, rääkida juttu ja nautida kultuuriprogrammi,”
ütles valla sotsiaaltöö spetsialist Anne Ats. „Mind meelitas
kohale Margus Tabor, tema esinemine oli väga eluline ja
naljakas,“ kommenteeris üks pidulistest. „Kogu pidu oli
väga ilus ja hästi organiseeritud. Kui järgmisel aastal elu ja
tervist jagub, siis osalen kindlasti, mulle väga meeldis!“
Fotod valla kodulehe pildigaleriis. 
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Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus
tunnustas novembri lõpus toimunud
tänupäeval „Appi, mind kiidetakse!“
maakonna tublimaid vabatahtlikke,
tegusamaid mittetulundusühinguid,
toetavamaid organisatsioone ning
aasta teo tegijaid. Tunnustusi jagati
neljas kategoorias, lisaks anti välja kaks
eriauhinda ja tunnustati aasta üllatajat. Aasta vabatahtliku kategoorias
sai žürii eripreemia looduse eestkõneleja ja suure südamega metsatark Aadi
Saar Jõesuust.
Aadi Saar on olnud kaks aastat Tori
sotsiaalmaja vabatahtlik, juhendades
loodustundi psüühiliste erivajadustega
ja puuetega inimestele ning pensionäridele. Tori sotsiaalmaja juhataja
Ave Aaslaiu sõnul on Aadi tunnid
alati väga põhjalikult ette valmistatud
ning mitmekülgsed. Igal aastaajal
viib Aadi oma juhendatavad metsa
loodust uudistama ja avastama, koos
käiakse ka rabamatkadel, seejuures
ei pea Aadi paljuks loodushuvilistele
tasuta transporti pakkuda. „Aadi on
üks igati tubli, austust ja tunnustust
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Are mõisa park on kõigile selle piirkonna elanikele
oluline maamärk. Are mõis (saksa keeles Arrohof) oli
rüütlimõis Pärnu-Jaagupi kihelkonnas Pärnumaal. Veel
1782. aastal oli see riigi omanduses. 1797. aastal oli mõis
Fischbachide omanduses ja viimane omanik enne 1919.
aasta mõisate võõrandamist oli Walter Jacob Konstantin
von Baggehufwudt (Baggo). 1905. aasta 16. detsembri
õhtul talurahva ülestõusu ajal põletati mõisa peahoone.
Pärast peahoone tuleroaks langemist asus mõisnik Baggo
(nii kutsus teda kohalik rahvas) elama mõisateenijate majja.
Täna ei ole teadaolevalt mõisa peahoonest ühtki fotot
säilinud, aga peahoone kirjeldust võib lugeda Elve Tamvere
koostatud raamatust “Are - minevikust tänapäeva”.

Aadi Saar. Foto: Maaris Puust

Are mõisa pargi teenijatemajas on asunud ka külanõukogu.

Sindi Rocki korraldajad Annika Burket, Taavi Burket ja Maarja Burket. Foto: Katariina
Vaabel
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vääriv inimene, kelle sära ja väärikus
muudavad päikeselisemaks ka paljude
teiste elu,“ lisas Ave Aaslaid.
Meie vallast olid aasta vabatahtliku
tiitlile nomineeritud ka Tori spordiklubi eestvedaja ja kohaliku spordielu
edendaja Andra Sõmer ning Tori
sotsiaalmaja vabatahtlikud ringijuhendajad: Liivi Tõnissaar, kes juhendab
juturingi „Räägime elust“ ja annab
vajadusel hingeabi; Aneli Toht, kes
juhendab paberimeisterdamise ringi;
Lille-Õie Joosepson, kes juhendab
lauamängude ringi ja ärgitab sotsiaalmaja kliente sportima; Vaike Viileberg, kes juhendab kunstiringi, ning
Kerli Kirsipuu, kes juhendab kokandusringi. Are piirkonnast oli nomineritud Merit Matsalu, kes on kohalikule lasteaiale toonud spordi- ja muid
vahendeid. Merit on tegev ka mittetulundusühingus Mailane, mis oli nomineeritud Pärnumaa aasta vabaühenduse kategoorias. Mailane on Meriti,
tema õe Maia ja ema Helve Matsalu
pere-ettevõte, mis tegutseb Pärivere
külas endise sigala ruumides ja pakub
Põhjamaadest pärit taaskasutus- ja
uusi esemeid ülisoodsate hindadega
ning toetab kohalikke abivajajaid.
Pärnumaa arenduskeskuse mittetu-

lundusühenduste konsultandi Daisi
Sprenki sõnul on eestvedajate juurdekasv napp ning kogukonna arengusse
panustavate vabatahtlike, vabaühenduste ja teiste organisatsioonide tegevust tuleks kõigil enam märgata ja
tunnustada. 
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MTÜ Pärnumaa Kodukant valis tänavuseks tegusaks maapereks perekond
Partsi Taali külast.
Pere viiest liikmest kolm on vabatahtlikud päästjad. Kaire, Raivo ja
perepoeg Alo panus on nii väljakutsete teenindamisel kui ennetusürituste korraldamisel ja nendel osalemisel märkimisväärne. Ennetusse on
kaasatud ka pere 13-aastane tütar Aile,
kes suudab väga veenvalt nii suitsuanduri vajalikkust selgitada kui kuulajaid
tuleohutuse teemal kaasa mõtlema
panna. Raivo ja Alo hoiavad korras
Taali vabatahtlike päästjate autoparki.
Perekonna entusiasm ja pealehakkamine on nakatanud ka teisi piirkonna
vabatahtlikke.
Kaire Parts juhib Tori naisseltsingut
Lained. Naisseltsing korradab muu
hulgas igal aastal populaarset Tori
hoidiste minimessi ja sündmusi suurperedele. Samuti panustab Kaire puuetega laste abistamisse, on õiguskants-
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10. detsembril andis Pärnumaa
omavalitsuste liit Kilingi-Nõmme
klubis
välja
Pärnumaa
aasta
kultuuriauhinnad. Pärnumaa aasta
üllataja kategooria võitis festival Sindi
Rock 50.
Viimastel aastatel on legendaarne Sindi
Rock olnud pigem mõõnaperioodis,
kuid käesoleval aastal tõusis kui
fööniks tuhast. Eesti vanim rokifestival
peeti uute korraldajate eestvedamisel
suurejooneliselt ning kõrgetasemeliselt!
Festivalil osales kokku üle 800
inimese erinevaist Eestimaa paigust.
Külastajaid oli vanuses 12–65, tuldi
nii perede kui sõpradega. Noored ja
vanad rokkisid rõõmsalt kõrvuti ning
kiitsid mitmekülgset esinejate valikut.
Esinejateks olid alternatiivrokibänd
Square, the Belka, Sindi legend the
Tuberkuloited, Köömes, Kosmikud,
trummar ja šõumees Rainer Meinart
ning DJ-duo Hot n´Handsome.
Sindi Rocki 50. aasta juubelifestival
õnnestus suurepäraselt just tänu
vabatahtlikele korraldajatele, kes
üritusele elu sisse puhusid: Maarja
Burket, Annika Burket, Anu
Eisenschmidt ja Taavi Burket. Kirega
korraldatud Sindi Rock on rikastanud
Pärnumaa
kultuurivaldkonda
tavapäratu sündmusega ning üllatuseks
kõnetab see väga paljusid, sellest räägib
juba osalejate arv. 

     

leri puuetega inimeste nõukoja liige ja
vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liige.
Aile õpib Sindi muusikakoolis klaverit
ning osaleb Tori põhikooli robootikaja näiteringis. Viimasel kolmel aastal
on ta abiks olnud ka Tori hoidistemessi
korraldamisel ja päeva juhtimisel.
12 aastat on Aile osalenud Olustvere
hoidistemessil ja viimased kolm aastat
seal iseseisvalt hoidiseid tutvustanud.
Alo on lahtiste kätega noormees, kes
ei jäta hätta ühtegi sõpra, kel auto ära
laguneb, ja käib töö kõrvalt talunikul
abiks. Tegemisi on noormehel nii
palju, et tal ei olnud mahti koos teiste
pereliikmetega auhinda vastu võtma
minna.
„Kõike seda teeme aga seetõttu, et
peame maal ellu jääma. Selleks, et
midagi toimuks või saaks toimida,
tuleb asju ise teha ja välja mõelda,“
vahendab Kaire oma abikaasa Raivo
sõnu. „Kuna kodus kasvab suure
erivajadusega laps, kellest kogu pere ja
logistika sõltub, siis ei jäägi muud üle.“
Tegusa maapere tiitlile olid nomineeritud ka Jõesuu külaelu eestvedajad
Tiia Kass ja Aaro Saar. 

Hiljem on teenijate majas asunud külanõukogu. 1951.
aastal koliti Are koolimajast siia raamatukogu. Selles majas
on asunud ka postkontor. 1980. aastal, kui valmis Pärivere
sovhoosi keskusehoone (tänane Are huvikeskus), koliti nii
raamatukogu kui külanõukogu uutesse ruumidesse. Maja
jäi kasutusele kortermajana. Veel oli selles hoones elu…
Pole teada, millal täpselt maja ehitati, kuid ilmselt jääb see
18. sajandi lõpu poole. Selle maja lugu on olnud pikk ja
väärikas. Tänaseks on mõisa teenijatemaja olukorras, kus
selle taastamine pole enam mõistlik.
Vald on otsustanud hoone lammutada. Samas on valla
arengukavas aastatel 2021-2022 plaanitud samale asukohale
ehitada uus parki teenindav hoone. Laskem siis 2020. aastal
minna vanal ja väärikal, et oleks põhjust oodata uut.
Ilusat jõuluaega! 
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KOKKUTULEKUGA
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Ootame külla kõiki kooli vilistlasi, õpetajaid ja töötajaid.
Vilistlaste ja õpilaste kohtumine saalijalgpallis toimub
algusega kell 12.00 võimlas.
Õhtul koolimaja avatud kella 17.00 alates, aktuse algus
18.00 aulas.
18.00-01.00 töötab sööklas baar.
19.00-21.00 lendude pildistamine raamatukogus.
20.00-02.00 mängib aulas tantsuks pillimees Urmo.
Osavõtumaks 10 eurot tasuda kohapeal või eelnevalt Tori
Kooli Sihtasutuse arvele EE281010220031515017 (märksõna
KOKKUTULEK).

Perekond Parts (vasakult) Aile, Kelli,
Raivo ja Kaire. Pildilt puudub perepoeg
Alo. Foto: erakogu

Küsimuste korral helistada telefonil 5566 7330
(direktor Pille Usin).
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VALLAVOLIKOGUS VALLAVALITSUSES OTSUSTATI
sega nr 552 „Kukerpuu tee 1 menetlusega riigihange „Sauga
13. novembril
OTSUSTATI
kommunikat1. Korraldada lihthankeme- ja Kukerpuu tee 2 kinnistute Tehnopargi

21. novembril
1. Võtta teadmiseks vallasekretär Siiri Jõeranna
ettekanne Tori valla valimiskomisjoni otsusest,
mille kohaselt määratakse Jaan Kägu asendusliikmeks Tori Vallavolikogus Sander Blehner.
2. Valida Tori Vallavolikogu majanduskomisjoni esimeheks Tõnu Sepik ja aseesimeheks Andres Mõis.
3. Lõpetada Tori Vallavolikogu 20.12.2018.
määruse nr 46 „Tori valla arengukava aastateks
2018-2030 vastuvõtmine“ muutmise esimene
lugemine.
4. Lõpetada „Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023“ teine lugemine.
5. Muuta Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määrust nr 8 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord“, mille tulemusena kohustatakse
edaspidi Tori Valla Raamatukogu juhti esitama
huvide deklaratsiooni ja temaga seotud isikute
andmeid.
6. Tunnistada kehtetuks järgmised määrused:
6.1. Sindi Linnavolikogu 14.06.2012 määrus
nr 42 „Sindi linna koolikohustuslike õpilaste
koolikohustuse täitmise tagamiseks rakendatavate meetmete kord“;
6.2. Sauga Vallavolikogu 15.06.2009 määrus
nr 21 „Hooldajatoetuse määra kehtestamine“;
6.3. Are Vallavolikogu 28.03.2013 määrus nr
12 „Vallale kuuluvate mitteeluruumide üüri piirmäära kinnitamine“.
7. Võtta vastu määrus „Pädevuse delegeerimine“, millega delegeeritakse erinevates keskkonnaalastes õigusaktides sätestatud õigused ja
kohustused Tori Vallavalitsusele.
8. Kiita heaks OÜ Sindi Majavalitsus lõpp-bilanss ja jaotusplaan ning omandada osaühingu
vara vastavalt jaotusplaanile.
Infopunktid:
• Elektrilevi OÜ esindaja Oliver Ruusi ettekanne kiire internetiühenduse rajamisest.
• Vallaarhitekt Kristjan Kullerkani ülevaade planeeritavast Sindi keskuse detailplaneeringust. 

 
  &- 
Päästeameti ennetuse ja hädaolukorraks valmisoleku
aastaseminaril tänati kohalikke omavalitsusi
projekti “500 kodu tuleohutuks” õnnestumise eest.
„500 kodu tuleohutuks“ on koostööprojekt, milles
osalevad päästeamet, päästekeskus, omavalitsused ja
koduomanikud. Projekti raames tehti tuleohutuks
617 kodu üle Eesti, neist 17 asuvad Tori vallas.
Päästeameti tänukirja võttis vastu abivallavanem
Priit Ruut.
Nii riigi kui ka Tori vallavalitsuse poolt on
tehtud otsus järgmisel aastal projektiga jätkata.
Uuel perioodil kannab projekt nime „Kodud
tuleohutuks“ ning kui seni sai projekti raames
sotsiaalselt nõrgemas seisus olevate perede ja isikute
kodudes peamiselt remontida küttekoldeid, teha
elektritöid ning lisada uusi ohutuid küttelahendusi,
siis nüüd on võimalik projekti raames rahastada
ka gaasiseadmeid, erilahendusi ja ekspertidelt
hinnangute küsimisi. 

  
. /4     
   
KATARIINA VAABEL
KOMMUNIKATSIOONINÕUNIK

Vallavalitsus taotles KredExilt toetust kahe
kasutusest välja langenud hoone lammutamiseks
ning sai taotlustele positiivsed vastused.
Sindis asuv laululava (aadressil Uus tänav 1) on
juba väga pikka aega halvas ja ohtlikus seisukorras
olnud. “Kui hoone lammutatakse, jääb alles
korrastatud plats, kuhu on võimalik igale üritusele
vastav lava püstitada,” avab edasisi plaane
abivallavanem Signe Rõngas. Lammutamise
prognoositav maksumus kokku on 20 000 eurot,
millest 6000 eurot maksab vald ise.
Niidu külas aadressil Pargi tee 5 asub vallale
kuuluv amortiseerunud hoone, mille taastamine
ei ole otstarbekas. “Valla arengukavas on aastatel
2021-2022 plaanitud samale asukohale ehitada
uus parki teenindav hoone,” lisab Rõngas.
Projekti prognoositav kogumaksumus on 35 000
eurot, millest 10 500 eurot maksab vald.
Toetus hõlmab mõlema objekti puhul
lammutamise
ehitusprojekti
koostamist,
lammutamist, jäätmete käitlemist ja krundi
korrastamist, lõplik hind selgub hankes. Töödega
plaanitakse alustada veel sel aastal. 

netlusega riigihange „Tori valla
ajalehe väljaandmine ja kojukanne“ ning kinnitada hanke
alusdokumendid.
2. Tunnistada kehtetuks riigihange „Sauga Tehnopargi
siseteede ja kommunikatsioonide väljaehitamise ehitustööd“ seoses hanke alusdokumentide muutmise vajadusega.
3. Nõustuda Rail Balticu
raudteetrassi lõigu „Rapla ja
Pärnu maakonna piir – Tootsi“
ehitusprojekti keskkonnamõju
hindamise programmi eelnõuga ning lugeda programm
asjakohaseks ja piisavaks.
4. Kinnitada kolme hajaasustuse programmist 2019 rahastatud projekti lõpparuanded ja
maksta välja toetus.
5. Väljastada
ühed
projekteerimistingimused.
6. Anda välja kaks tee
ehitusluba:
6.1. Sauga alevikus Jänesselja ja Keskuse tänavate ristmiku ümberehitamiseks ja
liiklusohutuse tõstmiseks;
6.2. Kergliiklustee ehitamiseks Sindi linnas Pärnu maantee ja Silla tänava ristmikust
kunilinnapiirini.
7. Anda välja neli ehitusluba.
8. Anda
välja
kuus
kasutusluba.
9. Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Tori vallale
kuuluva Sindi linnas asuva
kinnistu
Kotka
puiestee
katastriüksuse 405 m² suurusele alale 0,4 kV pingega
maakaabelliini ja kolme liitumiskilbi rajamiseks.
10. Nõustuda Elbu külas
asuva Kuusiku katastriüksuse
jagamisega.
11. Nõustuda katastriüksuste
moodustamisega Tori Vallavalitsuse 24.07.2019 korraldu-

detailplaneeringu
kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu alusel. Määrata
Nurme külas asuvate Kukerpuu tee 1 ja Kukerpuu tee 2
katastriüksuste baasil moodustatavate
katastriüksuste
lähiaadressid ja sihtotstarbed.
12. Eraldada
reservfondist
10 599 eurot isikutele kahjunõuete hüvitamiseks.
13. Mitte rahuldada ühe lapsevanema
lapsehoiuteenuse
toetamise taotlust, kuna laps
ei vasta toetuse saamiseks
õigustatud lapse vanuselisele
kriteeriumile.
14. Määrata ühele lapsele
huvihariduse ja -tegevuse toetust summas 85 eurot.
15. Maksta ühele isikule isikliku sõiduauto kasutamise
hüvitist lapse transportimiseks
kooli ja koolist koju.
16. Tunnistada
kehtetuks
Sauga Vallavalitsuse määrus
„Sauga Põhikooli õpilaste vastuvõtmise ja koolist väljaarvamise kord“.
17. Mitte kooskõlastada Sindi
Gümnaasiumi
palgakorralduse põhimõtteid, kuna need
peavad lähtuma kokkulepitud
tingimustest.
18. Anda nõusolek Tori valla
üldhariduskoolidele õpilaste
ja koolitöötajate vaimset või
füüsilist turvalisust ohustavate
olukordade ennetamise, neile
reageerimise, juhtumitest teavitamise ja nende juhtumite
lahendamise meetme rakendamise korra sätestamiseks kooli
kodukorras.
19. Kujundada vallavalitsuse
seisukohad Tori valla arengukava avalikustamise käigus
laekunud ettepanekutele.
21. novembril
1. Korraldada avatud hanke-

sioonide väljaehitamise ehitustööd“ ja kinnitada hanke
alusdokumendid.
2. Tunnistada
väikehanke
„Tänavavalgustuse rajamine
Tori vallas Tammiste külas“
edukaks ja kvaliﬁtseerituks
OÜ Fooneks poolt esitatud
pakkumus 21 938 eurot (lisandub km).
3. Tunnistada
väikehanke
„Ühiselamu
rekonstrueerimine
sotsiaalkorterelamuks
põhiprojekti ekspertiis“ edukaks ja kvaliﬁtseerituks AS
Infragate Eesti poolt esitatud
pakkumus 7900 eurot (lisandub km).
4. Kinnitada ühe hajaasustuse programmist 2018 rahastatud projekti lõpparuanne ja
maksta välja toetus.
5. Pikendada kahe hajaasustuse programmi toetuslepingu
sõlmimise tähtaega kuni
20.12.2019, kuna tööde teostaja ei jõua suure töökoormuse
tõttu ehitusprojekte valmis.
6. Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kaks
kinnistut.
7. Väljastada
kahed
projekteerimistingimused.
8. Kehtestada
Nurme
külas Kooli tn 5 kinnistu
detailplaneering.
9. Võtta
vastu
Jõesuu
külas asuv Martini kinnistu
detailplaneering.
10. Tunnistada kehtetuks üks
Sauga Vallavalitsuse poolt väljastatud ehitusluba.
11. Anda välja kaks ehitusluba.
12. Anda välja viis kasutusluba.
13. Nõustuda Tammiste külas
asuva Käbi tn 36 ja Käbi tn 38
katastriüksuste liitmisega.
14. Omandada
Leonhard
Weiss OÜ-lt viiest moodulist
koosnev kontor-soojak (suu-

rusega 119 m²) maksumusega
12 000 eurot (koos km-ga).
15. Kinnitada Sindi Lasteaia
hoolekogu koosseis 2019/2020.
õppeaastal.
16. Kehtestada piletihinnad
Are Huvikeskuse, Sindi Seltsimaja ja Sauga Avatud Noortekeskuse korraldatavate ürituste
jaoks.
27. novembril
1. Korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Tori
vallas Sauga alevikus Keskuse
ja Jänesselja tänavate ristmiku
rekonstrueerimine“ ja kinnitada hanke alusdokumendid.
2. Tunnistada Are bussiterminali
juurdepääsuteedega
ehitusprojekti koostamise edukaks pakkumuseks OÜ Klotoid poolt esitatud pakkumus
6400 eurot (lisandub km).
3. Nõustuda
Tori
silla
ümberehituse
põhiprojekti
keskkonnamõju
hindamise
programmiga ning lugeda see
asjakohaseks ja piisavaks.
4. Kinnitada ühe hajaasustuse programmist 2019 ja
ühe hajaasustuse programmist 2018 rahastatud projekti
lõpparuanded ja maksta välja
toetus.
5. Anda välja kaks ehitusluba.
6. Anda
välja
üks
kasutusluba.
7. Kiita heaks ja avalikustada
Are Kooli arengukava 20202023 projekt.
8. Eraldada neljale vabaühendusele ühekordset toetust.
9. Rahastada ühe lapse lapsehoiuteenuse kohatasu, kuna
laps ei saanud kohta Sindi Lasteaias ja soovib käima hakata
OÜ Põnnila lastehoius.
10. Pikendada ühe hajaasustuse programmi toetuslepingu
sõlmimise tähtaega. 
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pakutakse tööd enam kui 200
KATARIINA VAABEL
KOMMUNIKATSIOONINÕUNIK

Vallavalitsuse poole on palju
pöördutud sademevee murega –
hoovides ja kraavides olev vesi ei
voola kusagile ära ja mõnes kohas
tuleb keldritessegi.
Majandusosakonna juhataja Jüri
Puust selgitas tekkinud probleemi tagamaid, tuues välja kaks
peamist põhjust: „Juba maareformist alates on jäänud osa
sademevee süsteeme eramaadele ja osa avalikule maale, mis
omakorda on tekitanud olukorra,
kus süsteeme on hallatud erinevalt.” Teine põhjus on tema sõnul
elanike endi tegude tagajärg, sest
paljud sademevee kraavid on
kinni aetud, mõtlemata seejuures
naabrite heaolule. „Kraavidesse
ladustatakse niidetud muru,
lehtede jääke ja kõige ilmekam
näide on ehk see, kui leidsime
truubist sinna pandud madratsi,
et mitte vett enda maale lasta,”
ütles Puust. Tema sõnul on vallas
kõige rohkem probleeme tiheasustuses – Sindis, Tammistes ja
Sauga alevikus. Peamine mureallikas on erinevate läbimõõtudega
truupide kasutamine ühel ja
samal eesvoolul, sest need tekitavad veevoolu takistusi.
Vald on olukorra parandamiseks korraldanud hanke, et
leida ﬁrma, mis viiks läbi seire
ja analüüsiks Sindis sademevee
äravoolu olukorda. Hetkel hanke
võitnud AS Infragate Eestil

töö käib ning kaardistatud on
juba palju erinevaid probleemseid kohti. „Kui tekib tervikpilt
ette, saame teha plaani, kuidas
olukorda lahendada,” kinnitas
Puust, et parandustöid hakatakse
tegema etapiliselt ja plaani järgi.
Kui tervikpilt on selge, tuleb
teha sademevee süsteemile uus
projektlahendus ja see omakorda
nõuab juba kõikide omanikega
eraldi läbi rääkimist, kokkuleppeid ja ühisele meelele jõudmist.
Lisaks tõi Puust välja, et tööd on
mahukad ning mõistagi kulukad,
seetõttu siin kiireid lahendusi ei
ole, kuid olukorra kaardistamine
ja selge plaani tekkimine on juba
algus. „Selliseid analüüse on tulevikus vaja teha ka valla teistes
piirkondades.”
Loodame siinjuures inimeste
arusaamisele ja heale suhtumisele, teeme uuringuid ja otsime
lahendusi just elanike endi
pärast. Kui uuringud on lõpetatud, on võimalik kogu Sindi
linna territoorium väikeste kogumitena ühendada hästi toimivasse
eesvoolu.
Niikaua, kuni veel head lahendust ei ole, aga teil on krundi peal
veega probleeme, võtke ühendust
vallavalitsuse majandusosakonnaga, mille töötajad oskavad
andmebaaside põhjal öelda, kuhu
senikaua üleliigset vett juhtida.
„Paneme kõigile südamele, et
kraave ei tohi kinni ajada, sest
kraavi mõte on juhtida vett teie
elamisest kaugemale,” ütles lõpetuseks Jüri Puust. 

ARENDUSNÕUNIK

Vallavalitsus
jätkab
vallas
asuvate ettevõtete külastustega,
et tutvuda nende tegevusega ja
kuulata muresid.
AS Treffex on Kurena külas
Tallinna-Pärnu-Ikla maantee
ääres asuv turbatootmistsehh,
mille hoones asub ka pakendamine. Ettevõttel on rabad
ka Harjumaal, millest kaevandatud tooraine töödeldakse
Tori vallas. Tooteid on üle
200 erineva sordi ning kaupa
eksporditakse välismaale. Ettevõttes on tööl 17 inimest, töö
toimub ühes vahetuses. Firma
omanikud on norralased.
Valla suurim tööandja Säästke
OÜ asub Jõesuu külas. Tehas
toodab täispuit- ja alumiiniumaknaid ning uksi Skandinaavia
turule. Firma omanikud on
rootslased, kellele kuulub üle
30 tehase üle Euroopa. Ligi
8000 m² tootmispinnal toodetakse kuni 400 ühikut päevas.
Toodangut saab tellida interneti
kaudu ja see saadetakse Taani,
Rootsi ja Norrasse. Eesti turule
ei sobi aknad seetõttu, et need
avanevad väljapoole ega ole
kodumaisele turule disainitud.
Tootmiseks vajaliku puidu ja
klaasi saab ettevõte Eesti toot-

inimesele. Töö toimub kahes
vahetuses. Tehase juht ootab
Jõesuusse või selle lähiümbrusesse noori peresid.
Nurme Teedeehitus OÜ on
Nurme külas asuv ettevõte,
mille peamisteks tegevusaladeks on teede ja platside ehitus,
mitmesuguste täitematerjalide
tootmine ja müük ning vedude
korraldamine.
Ettevõttes
töötab olenevalt hooajast 50-60
töötajat ning koostöö vallaga on
väga hea.
OÜ Karjamõisa on lihatööstus,
mis tegeleb veiste, lammaste,
kitsede ja kütitud suurulukite käitlemise ja lihatoodete
valmistamisega. Suigu külas
asuvas ettevõttes on töötajaid
15 ning alates 2016. aasta kevadest on ettevõttel mahetoote
tunnustus. Karjamõisa OÜ on
saanud kolm aastat järjest tiitli
Eesti gasellettevõte – 2015.,
2016. ja 2017. aastal. 2016.
aastal valmis LEADER-toetuse
kaasabil toomishoone juurdeehitus - liha säilitamiseks
jahutuskamber koos rippteede
ja juurdekuuluvate jahutusseadmetega. Peamiste probleemidena tõid ettevõtte esindajad
välja jäätmete töötlemise, kiire
internetiühenduse puudumise
ja tööjõupuuduse. 

  
     "
26. novembril peeti 2019. aasta
viimane valla kriisikomisjoni
istung, kus liikmetele tutvustati
koostatud hädaolukorra lahendamise plaani, SW Energia toimepidevust meie valla katlamajades

ning Kaitseväe võimalusi valda
kriisi korral toetada.
Lisaks võeti kokku aasta jooksul
tehtu ja pandi paika järgmise
aasta tööplaan. 
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Alustan seekord kaunis trafaretselt – kuna aasta hakkab lõppema,
on paras hetk võtta veidi aega, et
vaadata tehtule tagasi. Nii nagu
isiklikus elus, on ka valla toimetamistes iga aasta veidi erimoeline.
Sellise suurusega vallas on päris
ühest iseloomustust raske välja
tuua, kuid vahest on paslik võtta
aasta kokku väljendiga, et jalad
on kindlalt maas. Ühtegi miljonitesse ulatuvat investeeringut sel
aastal ei tehtud, kuid sellest lähtuvalt jagus investeeringuid väiksemate summade kaupa erinevatesse kohtadesse.
Sümboolselt oli sel aastal suurim
õnnestumine kindlasti valla lipu
ja vapi kinnitamine. Selle leidmisele kulus palju aega ja energiat,
kuid lõpptulemus sai soliidne
ja Pärnumaa suurimale vallale
kohane. Elanikelt saadud tagasiside on samuti olnud positiivne,
mis annab kindlust, et kõigist
valikus olnud kavandidest sai
valitud parim.
Väga
suure
õnnestumisena
paistsid silma meie tänavused
üritused. Niipalju, kui mul
õnnestus nendest osa saada,
jagus alati kuhjaga emotsioone
ja häid mälestusi. Näidetena
meenuvad kohe Pulli raudteejaamas toimunud näidislahing
ja vabaõhukontsert, Sauga noortekeskuses toimunud Tori valla
noortepäev, raju Sindi Rock, valla
tantsupidu Are mõisa pargis,
lipu õnnistamine ja valla aastapäev Tori kirikus. Kõik äärmiselt teemakohased,
sisukad,
meeleolukad ja professionaalselt
korraldatud.
Eraldi tahan siinkohal välja tuua
valla tunnustusürituste käima
lükkamise. Omavalitsuse poolne
märkamine ja avalik tunnustamine on äärmiselt vajalik. Selle
juhtmõtte all said tänavu tunnustatud aasta kodanikud, aasta
tegijad, kaunid kodud, õpetajad,
noored, sotsiaaltöö edendajad,
kultuuriinimesed,
ettevõtjad
ja sportlased. Märgakem ja
esitagem oma tublisid inimesi ka
järgnevatel aastatel tunnustuse
saamiseks.
Noored ja haridus on olnud alati
üks meie prioriteetidest. Sellest
lähtuvalt möödus seegi aasta
tegusalt toimetades. Keskkonnainvesteeringute keskuse abiga
sai renoveeritud Suigu lasteaed ja
PRIA toel sai Tori põhikool uhke
kunstmurukattega
staadioni.
Koostöös Pärnu linna ja Häädemeeste vallaga asuti ehitama Raja
tänava lasteaeda Pärnu linnas,
kus Tori valla lastele kuulub 43
kohta. Ette sai valmistatud Sauga
põhikooli ventilatsiooni projekt,
mis läheb ehitusse uuel aastal
ning kohe läheb ette valmistamisele Sindi gümnaasiumi võimla
renoveerimine.
Lisaks üldhariduskoolide arendamisele oleme toetanud ka kõikvõimalikku huviharidust. Käesoleval
aastal on näiteks huvikoolidele
makstav tasu kasvanud 1,6 korda
ning väga populaarseks on saanud
ka huvihariduse fond, kust lapsevanemad saavad taotleda toetust
lapse osalemiseks laagrites ja
võistlustel ning huvitegevuse
vahendite soetamiseks. Lisaks
huvikoolidele on noorte hulgas
väga populaarsed ka meie noortekeskused. Seetõttu on projekteerimisel Are noortekeskuse ruumide
laiendamine, mis peaks ehitusse
minema kohe uuel aastal. Teistes
suuri ehitustöid plaanis pole, kuid
aasta jooksul alustati Euroopa
Sotsiaalfondi
kaasrahastatud
programmi abil uuenduslike
tegevustega: kõikides valla piirkondades toimub SoundWorld’i
mudel, milles osalejad saavad
digitaalselt muusikat teha, Sauga
noortekeskuses töötab IT-labor.
Lisaks toimetavad igal pool
mitmesugused huviringid, mis
loovad kodulähedasi võimalusi
huvitegevuseks. Positiivne on, et
tegevusi on erinevatele vanustele

– beebikoolist kuni eakateni.
Teede ehitus ja renoveerimine on
samuti üks meie prioriteetidest.
Sel aastal rajasime juurde 4,6 km
jalg- ja jalgrattateid. Urge-Pulli
1,8 km lõik ja Jänesselja 0,5 km
lõik valmisid linnalisest meetmest saadud toetuse abil. ToriSelja teine etapp 2,3 km ulatuses
valmis valla vahenditest. Tegemist
oli jätkuprojektiga, kus lõplikult
said omavahel ühendatud Selja ja
Tori asulad. Peale pikka menetlemist läks ehitusse ka Tarekese tee
Tammiste külas ning kõva katte
said mitmed teed pea 1,9 km
ulatuses Tammiste, Vainu ja Pulli
külades ning 3,2 km ulatuses Ares
ja Suigus. Sindis viidi lõpuni ka
eelmisel aastal alustatud ulatuslik
pindamistöö, millega said pea
kõik tänavad endale tolmuvaba
katte. Projekteerimise venimise
tõttu jäi teedest sel aastal tegemata Lomba tee, mis hakkab
tulevikus ühendama Uduvere-Suigu-Nurme ja Urge-Jänesselja maanteid vahetult Sauga
ringi lähistelt. See tee loob Räägu
ja Lepplaane inimestele mugava
otseühenduse Pärnu linnaga ning
seetõttu on kavas see uuel aastal
ikkagi ära teha. Lisaks avalike
teede ehitusele oleme hajaasustuse
programmi kaudu toetanud kuue
pere kodutee parandamist. Vastav
programm jätkub loodetavasti ka
uuel aastal.
Maksimaalselt oleme püüdnud
arendada korralikku veevärki
ja kanalisatsiooni. Valla toel sai
sel aastal teostatud Tori alevikus
hobusekasvanduse ning selle
lähistel asuvate majade ühendamine tsentraalsesse vee- ja kanalisatsioonivõrku. Teise suurema
projektina said uue vee ja toimiva
kanalisatsiooni Tammistes Veski,
Veskikaare ja Nõlva tänava
piirkonna
inimesed.
Lisaks
tsentraalse võrgu arendamisele
oleme hajaasustuse toetuse abil
aidanud pea 30 perel saada majja
puhta vee ja/või korrastatud
kanalisatsioonisüsteemi.
Üks aasta märksõna on kindlasti
lammutamine – öeldakse ikka,
et vahel on kasulik tuba tühjaks
kolida, et asju tagasi tõstes saaks
kõik mittevajaliku minema visata.
Meil aitas seda teha KredeExi
lammutustoetus, mille kaasabil
võtsime ja paari hoone puhul
alles võtame maha neli hoonet
Sindis ja kaks Ares. Arutluse all
oli ka Taali kooli lammutamine,
aga oleme leidnud huvilisi, kes
on täis tahet see renoveerida ning
seetõttu loobusime lammutamise plaanist. Järgnevatel aastatel
vaatame veel kriitiliselt üle kõik
vallale kuuluvad hooned ja vajadusel lammutame veel mõne
räämas häbipleki.
Majanduskulude
kokkuhoid
on läbiv teema igal aastal, kuna
tarbetult kulutatud elekter ja
küte röövivad lõpuks igasuguse
võimaluse tegemaks neid asju, mis
päriselt elanikele korda lähevad.
Sel korral olid sellisteks projektideks Tori alevikus sotsiaalmaja ja
rahvamaja maaküttele üle viimine.
Varem kasutati seal nii ahju- kui
elektrikütet. Uus lahendus säästab
kulutusi küttele ja loob parema
sisekliima. Teiseks oluliseks tööks
on Sindi välisvalgustuse uuendamine, vanad 250W ja 400W
valgustid said vahetatud moodsate 50W või 100W leedvalgustite
vastu. Aastane kokkuhoid võib
küündida 70-80%-ni. Töö jätkub
uuel aastal.
Sotsiaaltöös on aasta olnud
samuti edukas. Riigi eestvedamisel algatati juba 2018. aastal
projekt „500 kodu tuleohutuks“.
Kokku tehti Tori vallas tuleohutuks 17 kodu. Viimase info kohaselt jätkub programm ka uuel
aastal. Teine oluline meede oli
kindlasti erivajadustega inimeste
kodukohandus, mille käigus
viidi üheksa inimese elamistingimused vastavusse nende vajadustega. Täienduse sai ka sotsiaal-

töötajate autopark, et klienditöö
sujuks tõrgeteta, uuendusliku
meetmena võeti töö paremaks
korraldamiseks kasutusele vastav
mobiilirakendus.
Raamatukogunduses oli see
aasta vägagi murranguline. Pikalt
kestnud Sindi raamatukogu uute
ruumide leidmine hakkab lahenduseni jõudma ning hiljemalt
suve hakul saavad linnaelanikud
juba tulla uut hoonet kaema. Teise
olulise muudatusena korrastati
raamatukogude juhtimismudel,
pannes nad kokku ühte struktuuri. Ühise meeskonnana tegutsedes saab kindlasti kogu teenuse
arendamisel oluliselt rohkem ära
teha, et raamatukogu muutuks
kõigi elanike hulgas järjest populaarsemaks. Ühe näitena saab
kohe tuua vallavalitsuse info
edastamise ja avalduste vastuvõtmise, see tähendab, et kodanikud
saavad lihtsamaid avaldusi täita
ka raamatukogudes.
Iga aasta toob kaasa ka midagi
sellist, mille puhul kohest ja suurt
arengut märgata ei ole, kuid oma
olemuselt on need siiski olulised
töövõidud, mis aitavad tulevikus
palju muuta. Osaühingu Sindi
Majavalitsus likvideerimine kestis
pea poolteist aastat ning tänaseks on see sisuliselt lõppenud.
Aasta lõpuks laekub osaühingult viimase maksena katlamaja
müügist ja muudest laekumistest saadud 350 tuhat eurot, mis
aitab kolmandiku osas katta Sindi
kesklinna ühiselamu renoveerimise omaosalust. Kui osaühingut
ei oleks likvideeritud, maadleks
me tänaseni pankroti äärel oleva
ettevõtte päästmise ja katlamajade
haldamisega, see aga oleks võtnud
rammusa
suutäie
hariduse,
sotsiaaltöö, teede ja paljude teiste
valdkondade eelarvest. Tänaseks
on leitud uus katlamaja haldaja,
kes on võtnud eesmärgiks kogu
süsteem korrastada ilma, et vald
peaks seda toetama. Teine juriidiliselt keerukas olukord kaasnes
Pärnu lennujaama ehitusloa
vaidlustamisega, praeguseks on
pinged maha saadud ja kompromiss sõlmitud. Siinkohal tõestasid
meie ametnikud, et ka rasketes
oludes suudetakse selgelt mõelda
ja lahendusi leida.
See aasta tõi kaasa selguse ka valla
õigusloomes, uuendatud said pea
kõik vanade omavalitsuste õigusaktid. Kokku on uus volikogu
vastu võtnud 89 määrust ja langetanud 204 otsust. Sellega saab
lõppenuks lugeda ühinemisjärgse
nelja-aastase eesmärgi, kus vanad
korrad ja määrused tuleb kehtetuks tunnistada.
Lisaks eelpool loetletule on meil
mitmeid projekte veel käimas.
Tori ja Are alevikud saavad
Pärnumaa
ühistranspordikeskuse poolt uued bussiterminalid,
kuid maapinnatööd koos trasside
ja juurdepääsudega tuleb vallal
endal teha. Seetõttu on Tori
hobusekasvanduse nurgal käimas
hoogne töö, mis loodetavasti veel
sel aastal valmib. Are alevikus on
ehitus pidurdunud maa omandi
taha. Tänaseks on kokkulepped
maanteeametiga tehtud ja kohe,
kui projektlahendus valmib,
saame ehitusega alustada. Lähiajal lähevad ehitusse ka Jõesuu
keskuse ja tööstuspargi vaheline
välisvalgustus ning Tammistes
asuv Randivälja tee pime lõik
maantee ja elamute vahel.
Lõpetan siinkohal aastat kokkuvõtva kirjutise mõttega, et nagu
näete, on tehtud palju, kuid mitte
kõik. Ehk siis olge julged ja rääkige
meile oma muredest ja mõtetest.
Meil on küll alati tööjärg ees,
kuid kõik olulised teemad peavad
lahenduse saama. Vahel võtab see
küll aega, kuid koostöös teiega
saame alati parima lahenduse.
Ilusat lähenevat advendiaega
soovides
Lauri Luur, vallavanem 
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Tori Vallavalitsus annab kasutusse avalikul kirjalikul enampakkumisel Sindis
    
  *' asuva ca 97,9 m2
tähtaeg on -) *+*+ &+)++ ning pakkumused tuleb esitada
suletud ümbrikus paberkandjal Tori Vallavalitsusse (Pärnu mnt 12, Sindi, Tori
vald).
Pakkuja peab olema täitnud kõik kohustused riiklike ja kohalike maksude
osas. Pakkumuste avamine toimub 7. jaanuaril 2020 kell 11.00.
Alghind on 200€ kuus, osavõtumaks 20€, mis tuleb tasuda hiljemalt
pakkumiste esitamise tähtajaks Tori Vallavalitsuse arvelduskontole:
EE642200001120160667 Swedbank.
Lisainfo: enno.kouts@torivald.ee või tel 5307 6204

MUUDATUSED KAUGBUSSIW
LIINI NR 333 GRAAFIKUS
Seoses muudatusega edelasuuna
  
08.12.2019 kaugbussiliini nr
333 Pärnu-Tootsi-VändraLelle-Rapla sõiduplaanis ühte
väljumist Pärnust: senise 16.10
asemel väljub buss 16.25. Sellega
väheneb Raplas bussilt rongile
ümberistujate ooteaeg 17
 
Täpsem info www.peatus.ee.

Tori Vallavalitsus annab teada, et
hakatakse vastu võtma elanike
avaldusi   Y*$
  " *%   
  )
    
kodulehelt www.torivald.ee või
vallavalitsuses sekretäri juures
(Pärnu mnt 12, Sindi).
Lisaküsimuste korral palun võtke
ühendust haldus- ja ehitusjuhiga:
enno.kouts@torivald.ee
või 5307 6204.

        Z
20.12 teenuskeskused avatud
kuni 11.30, vallavalitsus Sindis
kuni 14.00;
23.12 avatud kuni 13.00;
24.-26.12 suletud;

27.12 avatud kuni 14.00;
30.12 avatud kuni 17.00;
31.12 avatud kuni 13.00;
1.01 suletud.

<        
AIKO JALLAI
KORRAKAITSEAMETNIK

Lühikese ajaperioodi jooksul on vallavalitsusele tulnud üksjagu kaebusi lemmikloomade pidamise kohta.
Lemmiklooma omanik on kohustatud
oma koera või kassi varustama kiibiga,
et oleks võimalik tuvastada, kellele loom
kuulub. Mõistlik on panna lemmiku
kaelarihma külge ka omaniku telefoninumber – see aitab looma kadumise
puhul kiiremini koju tagasi. Omanik
peab tagama, et lemmikloom ei pääseks
üksi tänavale hulkuma. Kui see on siiski
juhtunud, tuleb omanikul teha omalt
poolt kõik, et loom kinni püüda. Looma
lahtipääsemise tagajärel tekkinud kahju
peab korvama looma omanik.
Hulkuva looma leidmisel tuleks helistada
Pärnu loomade varjupaika telefonil 524
6705. Sellega aitate loomal jõuda sooja
ja puhtasse hoiukohta ja sealt alustab
kadunud lemmiku omanik oma otsinguid.
Lemmiklooma ei tohi pidada kortermaja
koridoris või muus ühiskasutuses olevas
ruumis. Üldkasutatavates ruumides ja
territooriumil on lemmiklooma omanik
kohustatud järgima ka kinnistu omaniku
või omanike kehtestatud korda.
Kõige heatahtlikematel kodanikelgi tuleb
arvestada asjaoluga, et valla koerte ja
kasside pidamise eeskirja kohaselt käsitletakse loomapidamisena ka hulkuva
lemmiklooma korduvat söötmist ja jootmist ning samaaegselt oma ruumidesse või
õuealale lubamist. See tähendab, et teile
laienevad ka teised lemmikloomaomaniku
kohustused.
Avalikus kohas viibides peab lemmik-

looma omanik tagama, et tema loom ei
kujuta ohtu teistele inimestele, nende
lemmikutele ega varale. Hea koeraomanik,
poe ees olev jalgrattahoidla ei ole mõeldud
selleks, et sinna poeskäigu ajaks oma koer
kinnitada. Palun rihmastage oma lemmik
poe uksest eemale, et koer ei saaks kedagi
hirmutada või suurest rõõmust kellelegi
peale hüpata. Samuti tuleks arvestada
sellega, et lemmikloomad ei ole lubatud
igasse ühiskasutatavasse hoonesse või
ruumi. Koera tohib jätta suukorviga või
koonurihmaga ja lahti pääsemist välistaval moel kinniseotult hoone juurde,
kuni lemmikloomapidaja viibib selle
hoone ruumides, kui seejuures ei ohustata
avalikku korda, teisi isikuid ja loomi, liiklust ega koera tervist.
Avalikus kohas on lemmiklooma omanik
kohustatud koristama oma looma väljaheited, keelatud on tulla tänavale või
avalikku ruumi nakkusohtliku loomaga.
Hea lemmiku omanik, saabumas on
jõulud, seega võtke ka oma kõige karvasemad pereliikmed jõuluks tuppa näitamaks neile, et ka nemad on olulised.
Loomadele ei meeldi ilutulestiku laskmisega kaasnev paugutamine. Olge head,
jätke oma lemmik ilutulestiku ajal ruumi,
kuhu kostuks võimalikult vähe teda
ehmatada võivat müra.
Samuti kutsume üles kõiki elanikke ja
pidulisi hoolima aastavahetusel ka loomadest. Vähim, mida me igaüks teha saame,
on see, et laseme oma ilutulestikku vaid
selleks ettenähtud ajal. Samuti oleks nii
enda kui teiste inimeste tervise ja vara
suhtes mõistlik lasta ilutulestikku eluhoonetest eemal, sellega teeme teene ka oma
lemmikule ja naabri magavale beebile. 
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HERVE MERIVALD
HARIDUSNÕUNIK

Koostöös Tori valla ja Pärnu linnaga
valmib järgmise aasta juuni lõpuks Raja
tänavale uus lasteaed-ujula. Valmivasse
lasteaeda on planeeritud kokku 188 lasteaiakohta, millest 43 kohta on ette nähtud
Tori valla lastele. Päikest meenutav lasteaiahoone mahutab kaheksa aia- ja kaks
sõimerühma, ujulas on laste-, eel- ja
põhibassein.
Uude lasteaeda saavad oma lapsele kohta
taotleda kõik lapsevanemad (ka need, kelle
lapsed juba käivad lasteaias), kelle lapse
elukoht on rahvastikuregistri andmetel
Tori vald. Avaldusi saab esitada Pärnu
haridusteenuste haldamissüsteemi ARNO
kaudu (https://arno.parnu.ee). ARNO-sse

saab lapsevanem siseneda ID-kaardi,
Smart-ID või Mobiil-ID abil või pangalingi kaudu.
Lapsevanemad, kelle laps on juba mõne
Pärnu linna lasteaia järjekorras, aga kes
soovivad saada kohta Raja tänava lasteaeda, saavad oma taotlust muuta. Nendel
juhtudel reastatakse taotlused arvestades
aega, millal taotlus ARNO kaudu esitati.
Selleks, et saada oma taotlusele õige
kuupäev, tuleb võtta ühendust Pärnu linna
alushariduse peaspetsialistiga: Marga
Napp, e-post marga.napp@parnu.ee.
Lapsevanema poolt kaetava osalustasu
määr Raja tänava lasteaias on orienteeruvalt 70 eurot kuus.
Lisaküsimuste korral võtke ühendust
valla haridusnõuniku Herve Merivaldiga:
herve.merivald@torivald.ee,
5915 1989. 
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MERILIN KAUNISTE
MAILE LILLETAI

SAUGA PÕHIKOOLI ÕPETAJAD

Sauga koolis on detsembrikuu alati
väga meeleolukas ja kiire aeg. Meil
on tore traditsioon tähistada igat
adventi vahva etteastega. Esimese
advendi puhul lugesid 2. klassi
õpilased
jõuluootusega
seotud
huvitavaid ütlusi ja tsitaate. Koostöös muusikaõpetaja Tiina Männikuga esitati koolikaaslastele ka ilus
laul “Sära, küünal”. Peale etteastet
jagasid väikesed päkapikud kõigile
piparkooke. Sellel aastal otsustasime
meeles pidada ka meie vanavanemaid
ning 9.-13. detsember oligi neile
pühendatud. Lapsed uurisid oma
vanavanematelt, kuidas nemad jõule

tähistasid ja millised üritused neil
koolis toimusid ning joonistasid oma
vanavanematest pilte. Veel kutsusime kooli Sauga põhikooli endised
töötajad Vally Jaanseni ja Aino Pälli,
kes said õpilastele just enda Sauga
kooli aegsetest jõuludest ja traditsioonidest rääkida. Samuti on koolis
traditsiooniks saanud teha üks tore
talvekontsert, kus õpilased näitlevad,
laulavad, mängivad pille, tantsivad
ja loevad luuletusi. Talvekontsert
toimub sellel aastal 19. detsembril
kell 18. Enne kontserti, kell 16.30,
aga toimub väike jõululaat, kus
õpilased müüvad enda tehtud maiustusi ja käsitööd. Vaheajale saadame
õpilased väikese jõulupeoga, mida
külastab kindlasti ka jõuluvana.
Sauga põhikool soovib kõigile rahulikku ja kaunist jõuluaega! 

Esimese advendi tähistamisel esinesid Sauga kooli õpilased oma kaaslastele.
Foto: Maile Lilletai

[  "        
    Mäletamist
\]
väärivaid sündmusi väga oluline.
AIN KEERUP

SINDI GÜMNAASIUMI DIREKTOR

Selliselt võttis riigikogu liige Marko
Šorin kokku 15. novembril koolis
toimunud õpilaskonverentsi „Eesti
lipp 135“. Õpilaskonverentsi austasid
oma kohalolekuga ja esinesid ettekannetega Eesti lipu seltsi esimees
Jüri Trei ja juhatuse liige Trivimi
Velliste. Õpilastest rääkisid Braian
Kulp, Merilin Haasmaa, Antti
Riiet, Kertu Kirke Hansen, Kertu
Õunapuu, Vanessa Viikoja ja kooli
vilistlane Chätlyn Parts. Konverentsil osales riigikogu kultuurikomisjoni liige Marko Šorin. Tegemist
oli kolmeteistkümnenda õpilaskonverentsiga. Konverentsi lõppedes
tänasid diplomaadid Eesti lipu seltsi
tänukirjadega Eneli Arusaart, Lembit
Roosimäed, Heidi Vellendit, Tatjana
Grigorjeva-Keerupit ja Ain Keerupit.
4. detsembril möödus 100 aastat
Tartu rahu läbirääkimiste algusest.
Meie koolil on eriliselt põhjust uhke
olla, sest üks viiest Eesti delegatsiooni liikmest oli meie koolikaaslane
diplomaat Julius Friedrich Seljamaa.
Ajaloolisel päeval kogunes kool täies
koosseisus 100 sinimustvalge lipu all
J. F. Seljamaa mälestussamba juures,
et meenutada 100 aasta tagust päeva
ja Seljamaa rolli selles. Üritus jätkus
ajalootunniga aulas. Kordaminekuks
andsid suure panuse õpetajad Eneli
Arusaar ja Lembit Roosimäe.

on rohkemgi. Koolivaheajal olime
võõrustajaks maakondlikule matemaatikute laagrile, mille kordaminekuks panustasid aega ja energiat
meie matemaatikaõpetajad Tatjana
Viks ja Kerdi Mihhailova. Õpetaja
Silva Siku eestvedamisel toimus Briti
päev Pärnumaa õpilastele. Traditsiooniliselt toimusid ka maakondlikud vene keele päevad meie koolis,
seekord kahel erineval päeval. Ettevalmistajaks ja läbiviijaks õpetaja
Tatjana Grigorjeva-Keerup. Kõikide
maakondlike ürituste korraldamisel
olid abiks meie kooli õpilased, kes
kuulsid juhendajatelt vaid kiitvaid
sõnu.
Koolisisese üritusena toimus esmakordselt loodusteaduste päev, mida
koordineeris õpetaja Eedi Lelov.
Osalejatele ettevõtmine väga meeldis
ja oodatakse juba järgmist. Ühiselt
tähistati nii isadepäeva kui kooli
sünnipäeva. Ja mis sünnipäev see
ilma tordita on! Tordivõistlusele
laekus üle kolmekümne tordi. Suur
tänu kõigile, kes ei pidanud paljuks
küpsetada ja meisterdada. Kindlasti
oli tegemist kvaliteetajaga, olgu see
siis vanemate või klassikaaslastega
ühiselt toimetades.
Aga sünnipäevaga kaasneb kingitustegi tegemine. Sedapuhku siis koolilt
õpilastele. Iga õpilane sai mälestuseks
Sindi gümnaasiumi logoga helkuri.
Koolile on kõikide õpilaste turvalisus

Oluline on ka, et õpilaste isetegemisi märgataks. Nii on 8. klassi
tütarlastel
valminud
komplekt
lauast koos pinkidega, et vahetundi
ja vaba aega mugavamalt veeta. 12.
klassi poisid täiendasid projektitöö
raames valminud pinkidega kaasõpilaste mugavusi veelgi. Nii tütarlaste
kui poiste juhendajaks oli direktori
asetäitja majanduse alal Mart Nõmm.
Ühe meie õpilase toimetamised ja
tegemised äratasid tähelepanu ka
väljaspool kooli. Kaur Kasemaa
kuulutati Tori valla aastapäeval valla
aasta nooreks. Ta on tegev väga
paljudes valdkondades, kuid koolis
seostatakse teda eelkõige SG Reporteri ja kooliraadioga. Vaatamata oma
noorusele, on ta asunud juhendama
ka oma väga noori koolikaaslasi.
Nii saidki viimases SG Reporteris
oma esimesed katsetused teha 2.a
klassi õpilased, kellest paari aastaga
sirguvad ehk uued reporterid ja
toimetajad.
Värskeimaks uudiseks on kindlasti
Braian Kulpi võit luulekonkursil
„Koidulaulik“. Teda ootab ees võistlemine vabariiklikul konkursil.
Braiani juhendajaks on õpetaja Eneli
Arusaar.
Eks põnevaid tegemisi oli veelgi,
samuti aktiivset sportimist. Aga
sellest täpsemalt juba edaspidi.
Soovime kõigile rahulikku advendiaega ja kaunist jõuluootust! 
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JEVGENIA
POLKOVNIKOVA

MERIKE
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20. novembril toimus Tori
lasteaia saalis juba kolmandat
korda „Sõprade mälumäng“,
mis sel aastal kandis alapealkirja „Loomade karneval“.
Tänavu osalesid kaks võistkonda Vändrast ning Paikuse,
Sindi, Tammiste, Vihtra,
Are ja Tori lasteaedade võistkonnad, kuhu kuulusid neli
koolieelikut ja õpetaja. Laste
mälumäng koosnes viiest
osast:
„jah-ei“
vastusega
küsimused loomade kohta,
sudoku lahendamine, multiﬁlmi vaatamine ja hiljem selle
põhjal küsimustele vastamine,
ristsõna ja pusle. Lastega samal
ajal said küsimustele vastata

Jõulumeloodiad
kõlavad,
külmakraadid
näpistavad
ja lumevaipki katab kaunilt
maad. Käes on aasta viimane
kuu - jõulude ootamise aeg.
Meil kõigil on sel ajal kombeks
teha kokkuvõtteid ja vaadata
tagasi läinud aastale.
Muusikakool võib olla rahul
ja isegi õnnelik. Muusikahuvilisi lapsi on palju, iga aastaga
aina rohkem. Hädavajalikud
õpetajad on olemas, tuba on
soe ja pillid hääles. Seoses
jätkuva õpilaste arvu kasvuga
läheb meil iga aastaga küll
aina kitsamaks ja oma saali
me enam kuidagi ära ei mahu.
See aga ei vähenda õpilaste ja
õpetajate musitseerimise soovi.

TORI LASTEAIA
ÕPPEALAJUHATAJA

SINDI MUUSIKAKOOLI
DIREKTOR

Mälumäng pakkus osalejatele rõõmu. Foto: Tori lasteaed

ka õpetajad ning täiskasvanute mälumängu võidu viis
sel korral koju Tori lasteaia
õpetaja.
Kõik koolieelikud olid väga
tublid ja tähelepanelikud

ning üldvõidu pälvis sel aastal
Paikuse lasteaia võistkond.
Tori lasteaed tänab kõiki osalejaid ja loodab kõikide sõpradega kohtuda uute teadmiste
jahil juba järgmisel aastal! 

        
JAANIKA HAAV

JÄNESSELJA LASTEAIA ÕPETAJA

Pätu rühma lapsed said teada, kuidas
võetakse sõrmejälgi. Foto: Jänesselja
lasteaed

Jänesselja lasteaia Pätu rühma (4-5a
lapsed) õpetajad otsustasid, et sel
aastal tähistame isadepäeva külastades Pärnu politseijaoskonda. Meid
kutsuti vana sõjaväekompleksi juurde,
kus pesitsevad piirivalve ja kiirreageerijad, kuna seal rohkem vaadata kui
politseijaoskonnas. Eelnevalt arutasime rühmas, mida lapsed politsei-

tööst üldse teavad.
„Mida sinu arvates teeb politsei?“
Lisanna (4a): „Kui turvavööd ei ole,
siis teeb kohe trahvi!”
„Millised näevad politseinikud välja?“
Heliis Jasmina (4a): „Kiilakad!”
Dominic (4a): „Nendel on sinine ja
kollane jope. Nad on pikkade juustega,
need tädid ja mõned onud ka...”
„Kui vanad on politseinikud?“
Jarko (4a): „Kindlasti vähemalt
6-aastased!”
„Mis autoga politseinikud sõidavad?“
Renor (4a): „Kollase bemmiga!”
Lapsed ja isad jagati gruppidesse.
Kaasatud oli palju politseitöötajaid.
Iga laps sai jäädvustada oma sõrmejälgi, vaadeldi erinevaid politseisõidukeid (politseiauto, ATV, piirivalvekaater). Näidati kiirreageerijate
töövahendeid, signaalraketi kasutamist, erinevaid päästevahendeid vee
peal kasutamiseks. Lõpuks toodi
laste juurde Tartu politseikoer Taks,
kes demonstreeris päti ründamist,
otsis üles palli ja tegi koos oma juhendajaga muid harjutusi. Laste lemmik
oli vaieldamatult politseikoer. Isadele
meeldis ikkagi tehnika ja politsei
kiirreageerijate vahendid.
Vastuvõtt oli hästi südamlik. Kohal
oli väga palju ametnike, kes näitasid
vabatahtlikult oma vabast ajast meile
politseitöösse puutuvat! Oleme väga
tänulikud, et meid niimoodi vastu
võeti! Eriti peame tänama noorsoopolitseinik Andrea Rebast, kes
kõike korraldas! 

Aasta esimeses pooles sai
tuule tiibadesse muusikakooli
esimene bänd, mis tänaseks
kannab nime The Fearless.
Kaheksa noort muusikut
on saanud lavaküpseks ja
naudivad laval olekut. Eeskuju
on nakkav ja nii tegutseb meil
sel õppeaastal koolis juba neli
bändi, kus saavad oma võimaluse väiksemadki muusikud.
Mais võtsime ettevalmistusklassi vastu 26 uut õpilast,
ettevalmistusklassi
õpilaste
hulk on kooli ajaloo suurim.
Sügisest saime alustada ka
kaua igatsetud torupilliõppega. Aina populaarsemad
on meie koolis suvelaagris
alustatavad koosmängimise
projektid. Sel aastal käisime
selle seltskonnaga esimest
korda korralikul kontsertreisil
Valga muusikakoolis. Lapsed
on sellistest tegevustest väga

elevil ja õpetajadki rõõmsad.
Pilli õppimine on raske ja
sihikindlust ning järjepidevust nõudev töö. Et lapsed ja
noored sel teel püsiksid, on
vaja leida ideid ja motivaatoreid. Koosmäng igal erineval
moel on üks kindel viis seda
teha.
Esimesel advendipühapäeval
andsime oma kooliga kontserdi koduses Tori kirikus.
Laval oli 70 õpilast ja õpetajat,
kes erinevates koosseisudes
musitseerisid, ikka üheskoos
ja teineteist toetades. Kirik oli
rahvast täis ja tänusõnu jätkus
peale kontserti palju. Saime
taas kinnitust, et muusika teeb
hingele pai, nii mängijale kui
kuulajale.
Soovin kõigile kaunist jõulude
ootamist ja aega nii iseendale
kui ka oma lähedastele. 
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KAIRI RINALDO

SINDI LASTEAIA DIREKTOR

12. novembril tähistas meie lasteaiapere isadepäeva koguperepeoga.
Vahva õhtupoolik sai alguse rühmadest, kus jagati lastele välja numbritega varustatud orienteerumiskaardid, millele läbitud keskustest
kleeps saada ja isadepäeva orienteerumine võiski alata.
Esimeses keskuses võttis peresid vastu
muusikaõpetaja Ülle. See oli pillimängukeskus, kus muusikaõpetaja
juhendamisel prooviti kätt erinevatel
pillidel. Tore oli näha, kui pere kõik
liikmed haarasid pillid ja orkester
saigi loodud. Kindlasti oli ka neid
hetki, kus muusikahelid kostusid
meie maja seinte vahelt kaugemalegi.
Teine keskus pakkus seevastu
rahu ja lõõgastust. Toas olid tekkidega kaetud matid, kuhu isad said
mõnusalt kõhuli visata ja uinutavalt
rahuliku muusika saatel nautida laste
pakutavat massaaži. Liikumisõpetaja
Helle sõnul osutus mõnele isale peale
pikka tööpäeva päris suureks proovikiviks, et mitte uinuda.
Kolmandas keskuses kohtuti politseitöötaja Karmo Kullamaaga, kelle
juhendamisel jäädvustati paberile
oma sõrmejäljed ja piiluti spetsiaalse
lambiga kasti, kus oli näha ka neid
sõrmejälgi, mida palja silmaga ei
näinud. Erirühma logopeed Astrid

Toksimise keskus isadepäeval. Foto: Sindi lasteaed

oli Karmo abiliseks, jagas kleepse ja
juhatas sõrmi pesema.
Neljandas keskuses ootas orienteerujaid kiirabitöötaja Aliis Haar, kes
õpetas nii sõrmele plaastri panemist
kui sidemega haava sidumist. Lastele
tegi enam nalja, kui mõne isa pea sai
seotud või plaaster põsele sätitud.
Viiendas ehk toksimise keskuses
juhendas peresid maja logopeed
Astrid. Selles keskuses pandi proovile osavus ja täpsus. Puidust klotsidele tuli kirjutada lapse nime esitäht
ja seejärel haamri ning naelte abil

kujutis üle toksida. Lärmi jagus
niivõrd, et Astridil olid tundlikumatele kõrvadele kõrvatropidki varuks.
Tööjaotusi oli igasuguseid, julgemad
isad hoidsid naela kinni ja lasid lapsel
haamriga lüüa, teised jälle toksisid ise
või lapsega kahepeale, igatahes said
tulemused igati ilusad.
Väsinult koduteele asudes olid
rahul kõik lapsed, lapsevanemad ja
õpetajad. Emad-isad ei ole olnud
kitsid tänamast lastega koos veedetud
õhtupooliku eest. 
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TORI MUUSEUM

ANDRA SÕMER

14. jaanuaril täitus August Pulsti sünnist 130
aastat. Sellel puhul tutvustas Tori muuseum igas
vallalehe numbris Pulsti töid ja tegemisi. Käesolevas lehes avaldame selle rubriigi viimase loo.
August Pulst oli ka näitemängude kirjutaja.
Ta kirjutas näitemängud „Kogukonna kohtumees”, „Presidendi kojutulek”, „Pillitohter“,
„Näitleja sünnipäev“.
„Kogukonna kohtumees – aluseks väljavõtted
„Torri kogukonna kohtu“ protokolliraamatust
1853-1857 a.“
(Meriväljal 15.-21. märts 1970)
„Presidendi kojutulek - aluseks „ Salme“ seltsi
presidendi ja pasunakoori liikme Jüri Martsoni
1833-1928 a. tuuba mängija, Siimu Mihkli,
tenori mängija Siimu Jüri ja korneti mängija
Mahkeni Jüri mälestusmaterjalid ja andmed.“
(Meriväljal 24.-25. juuni 1970)
„Pillitohter - Pilt Tori pasunakoori ajaloost XX
sajandi kolmekümnendail aastail kolmes osas.

TORI SPORDIKLUBI

     
tegelased 1971. aastal. Foto: Tori muuseum

Näitleja sünnipäev – Lavapilt Tori „Salme“
seltsi tegevusest 1930ndail aastail.“
(Meriväljal, oktoobris 1970. a) 
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AITA PUUST

SINDI MUUSEUMI JUHATAJA

23. novembril tähistas Sindi
rahvatantsurühm Murueided
oma tegutsemise 60. aastapäeva. 1959. aastal kogunesid tollased Sindi vabriku
tööveteranid isetegevusringidesse. Lisaks lauluansamblitele ja näiteringile alustasid
ka rahvatantsijad. Alguses oli
ka segarühm, aga „... millalgi
muutusid mehed mugavaks

ning tantsima jäid üksnes
naised...“ Kõige esimeseks
juhendajaks oli Heljo Osol,
kes pidas ka kultuurimaja
juhataja ametit. Tantsurühma
on juhendanud veel legendaarne kultuuri- ja rahvatantsujuht Bruno Soom.
Murueided on kandnud ka
nimesid Sindi Memmed ja
Kanarbiku. Tantsijad on
osalenud taidlusülevaatustel
ning kõigil „Memme-taadi“
pidudel. Kord on seda pidu
ka Sindis peetud. Rühma on

.    
ILUKIRJANDUSLIK JÄRJEJUTT
2. osa
LEA PUUST
Ühel hommikul potsatas Are, Sauga ja Tori meilipostkastidesse teade: „Saunapäev!“ Asjaosalised juba teadsid, mida
see tähendab. Ikka Sindi sauna! Kohale jõudnud, küsib
Tori Arelt: „Ei tea, kas täna oleme koos leiliga saunas?“
Are küsib: „Millise Leiliga?“
Sindi vastab: „Ei mingit Leilit! Meil pole siia esialgu küll
rohkem asjaosalisi vaja. Saame ise hakkama!“
Tori naerab: „Ei, ei, ma mõtlesin seda sauna-leilit! No seda,
kas leili saab visata! Naljast ka enam aru ei saa või?“
„Ah see leili,“ ütleb Sindi, „seda ikka saab!“
Naeravad natuke ja siis ütleb äkki Tori: „Aga meil on rohi
rohelisem kui teil!“
Kõik jäävad vait.
„Siis on teil ju taevas ka sinisem kui meil,“ nöögib Sauga.
„Ma räägin tõsiselt,“ vastab Tori.
Are küsib: „Aga miks teil siis rohi rohelisem on?“
„No sellepärast, et meil on kõik niitmata! Kui rohi on
pikem, on teda rohkem ja paistabki rohelisem,“ vastab Tori.
„Aaa,“ venitab Are, „eks meil ole seesama probleem, enne
suuremaid üritusi on vahel platsid lausa heinamaad.
Seda peaks küll arutama, mida teha, et ümbrus õigel ajal
niidetud saaks.“
Viskavad leili ja arutavad.
Äkki hüüatab Are: „Appikene! Pidin peaaegu unustama!
Vaadake, mis ma täna kaasa tõin!“ Näitab imeilusas
pakendis asjakest. „Mis see on?“ on kõik uudishimust
põnevil. „Kolm korda võite arvata,“ vastab Are. Keegi ei
oska ära arvata. „Alpakaseep!“ pahvatab lõpuks Are. „Meie
uudistoodang! Meil on võimalus seda esimesena katsetada!
Juhuuu!“
Kõik lähevad elevile ja tahavad seda alpakaseepi katsetada.
Seebitavad ennast sisse ja paistavad rahul olevat, kui äkki
küsib Sauga: „Kuule, ega meile pärast vill selga ei hakka
kasvama?“
Veidi aega on vaikus, siis küsib Tori: „Kuule, kui seda
keegi enne katsetanud pole, siis võib siit ju kõike oodata?“
Veel veidi vaikust ja Sindi arutleb: „Ega see kasukas selga
kasvatada selle seebiga polekski paha, meil alalõpmata
kütteprobleemid.“
Are itsitab: „Muide, kui keegi peaks sellega saama villa
selga kasvatada, siis see on seitse korda soojem kui tavalise
lamba vill, aga mina loodan hoopis, et see on selline seep,
mis võtab viimasedki karvad ära! Ei peaks enam ise vaeva
nägema. Aga eks see kõik ole pärast näha!“
„Kuulge, see on tegelikult jube hea idee!“ ütleb Sindi.
„Teeme nii, et iga kord võtab keegi midagi oma piirkonnast
kaasa. Ja teised üritavad ära arvata. Mina võtan järgmisel
korral midagi!“ ütleb Sindi.
Pestakse ennast puhtaks ja jäädakse seebiimesid ootama.
Järgneb…

juhendanud Maie Jegorova,
Milli Vilse, Maie Narits,
Saima Laanemaa, Tõnis Tapupere. Praegu õpetab tantse
Kaarina Talu.
Juubelipeol oli kavas kümme
tantsu, kõik selgeks õpetanud
endine juhendaja Maie Narits.
Kõige kauem on kavas olnud
šoti tants „Gay Gordon“.
Mitu tantsu on kohalikelt
tantsuloojailt. Tore tants oli
kontserdil „Oi, noorus“, kus
esitantsijateks rühma noorim
ning vanim liige: noorim 68-

23. novembril Tori võimlas
toimunud
lauamängude
mitmevõistlusel osales kokku
viisteist
sportlast.
Kõige
suurem oli konkurents meeste
võistlusklassis. Poiste ja naiste
võistlusklass liideti mängijate vähesuse tõttu. Nii jagus
kõigil mänge terveks pikaks
päevaks ja põnevust lõpuni.
Kavas olid traditsioonilised
alad: kabe, male, koroona ja
lauatennis. Mitmevõistluses
osalemiseks pidi kaasa tegema
vähemalt kolmel alal.
Mitmevõistluse parimad olid:
Poisid
1. Rasmus Ulp 30 p
2. Olavi Lumberg 24 p

ja vanim 88-aastane.
Juubelipeol
olid
külalisteks Sindi naisrahvatantsurühm Kuu, Sindi segarühm
Omasoodu ja kohalikud kantritantsijad.
Meeleolumuusikat tegi külapillimees Toivo
Perandi Kaismalt.
Soe ja siiras pidu oli. Jätkuvalt kerget jalga, head tervist
ning tantsurõõmu veel kauaks
soovisid
valla
esindajad,
kohalik naisliit, kaastantsijad
ning kõik pidulised. 

Valla meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses.
Foto: Andra Sõmer

Naised
1. Silvi Pool 30 p
2. Lille-Õie Joosepson 24 p
3. Kairi Lumberg 22 p

Mehed
1. Ero Herdoja 24 p
2. Jaak Eamets 23,5 p
3. Heino Tsirbitalo 22 p 
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KÄRT PÄHKEL

SUIGU NOORTETOA
NOORSOOTÖÖTAJA

Suigu noored on juba kaua
aega unistanud välijõusaalist.
Kui midagi väga tahta, siis see
juhtubki – Suigu noorte unistused on täitunud! Novembrikuu lõpus paigaldati Suigus
asuvale valla maale välijõusaali seadmed. Välijõusaal
koosneb kuuest treeningsead-

mest, mis on mõeldud kasutamiseks tervele kogukonnale.
Värskes õhus treenides on
võimalik treenida nii kõhu- ja
jalalihaseid kui rinna-, selja-,
õla- ja käelihaseid. Mõeldud
on kogu keha lihasgruppidele.
Aitäh Tori vallavalitusele ja
abivallavanem Jana Malõhile,
kes projekti eest vedas. Suigu
noored ja terve kogukond on
rõõmsad uute võimaluste üle!
Mõnusat sportimist värskes
õhus! 

:         "
SINDI LAULUKOOR

Kui Johann Christoph Wöhrmann 1832. aastal Sinti kalevivabriku rajas, ei osanud ta
aimatagi, et 2019. aastal on
tema linnas 150-aastane järjepidevalt tegutsenud laulukoor.
Ajaloost on teada, et Vene-Jaapani sõja ajal keelati kooskäimised ning seetõttu lakkas
koorilaul ka Sindis. II maailmasõja ajal olid mehed rindel
ning taas tekkis koori tegevusse paus. Need on ka ainsad
teadaolevad korrad, mil koori
tegevus on seiskunud.
1950-1980 oli koor rohkearvuline, isegi 80 ja enam liiget.
Selle lauluväega tegid erinevatel aegadel tublit tööd ja
saavutasid ka vabariigis kuulsust dirigendid Ants Üleoja,
Voldemar Rumessen ja Lehte
Rinaldo. Tublisid dirigente
on teisigi olnud: Ene Pitsal
ja Sindi oma mees Martin
Miilberg.
Praegune
koori
dirigent
Kristel Reinsalu alustas meie
juhendamist 1999. aastal, ent
tegi siis mõneaastase pausi,
kuna siirdus Ameerikasse.
Kristeli äraolekul juhendasid
koori Riina Björkdahl ja Tõiv
Tiits.
2005. aasta talvel puhus
tandem Kristel Reinsalu ja
Aire Luhaoja koorile uue hoo
sisse. Kuna koori rariteetsel
lipul on koori nimena kirjas
Sindi Eesti Laulukoor, siis
võtsime järjepidevuse märkimiseks endale nimeks Sindi
Laulukoor. Aire ja Kristeli
tulekuga tegi koor läbi märkimisväärse
noorenduskuuri.
Kooriga liitus palju uusi laul-

jaid, kes laulavad kooris siiani.
Praegu kuulub meie ridadesse
37 lauljat. Mehi on kaheksa,
kuid tänu nende tublidusele
ja naistenor Nelli kaasalöömisele tulevad nad ideaalselt
toime mistahes repertuaariga.
Meeste reas on kõige vähem
puudujaid ja meeste peas on
alati toredad ideed. Seda kõike
võivad endiselt tulla oma
silmaga kaema kõik meessoost
lauluhuvilised - meiega ruulid
ja laulad!
2013. aastal liitus kooriga
abidirigendi ja kontsertmeistrina Ester Murrand.
Oleme
osalenud
valla,
maakonna ja vabariiklikel
üritustel, nii laulupäevadel kui
ka laulupidudel, samuti oleme
ise organiseerinud jõulukontserte Tori kirikus ja Pärnu kirikutes. Esinemas on käidud ka
Soomes asuvas Sindi sõpruslinnas Anjalankoskis.
2012. aasta september oli
meile märgilise tähendusega,
sest osalesime oma esimesel
rahvusvahelisel laulufestivalil
“Europe and Its Songs” Barcelonas. Kuna meeslauljaid on

pidevalt vähe, siis kutsusime
festivalile kaasa meie Tarvastust pärit sõpruskoori Üits
Viis. Nimeks sai sellele kooslusele Ulgandi. Sama nime
all käisime sõpradega koos ka
2016. aastal laulukonkursil
„Praha Cantat“, kus saavutasime rahvalaulude kategoorias
hõbediplomi. 2018. aasta suvel
saime võimaluse teha kaasa
Eesti rahvamajade sünnist
pajatavas etenduses „Mälutempel“, mis toimus meie oma
vallas – Tori endise vallamaja
aasal.
Meie kooriproovid toimuvad
kolmapäeva õhtutel Sindi seltsimajas. Need kaks tundi on
täis laulu ja lõõgastavat naeru.
Ühegi kooriliikme sünnipäev
ei jää sünnipäevalauluta.
150. tegevusaasta juubelikontserdiks oleme valmistunud
kogu koori kestmisaja, sest
laulud sinna valisime lähtuvalt erinevatest aegadest,
lemmiklauludest ja laulude
sõnumitest.
Kontserdi juhiks valisime
Wöhrmanni
tegelaskuju,
kuna just omaaegset Sindi

kalevivabrikut võib koori
sünnikoduks pidada. Argo
Juske Wöhrmanni osas oli nii
välimuse kui olemuse poolest
täistabamus.
Pidu kulges meeliülendavalt
nii külaliste kui sõnavõttude
poolest. Kokku tulid paljud
sellised inimesed, keda mingil
ajahetkel on liitnud ühine laul
või kellel on Sindi laulukooriga olnud ühiseid kokkupuutepunkte. Kontsert kestis kaks
tundi ja lauljate südametes oli
puhas rõõm tehtust, nähtust
ja kogetust. Peale kontserti
sai suhelda suupistete lauas.
Ainult koostöös sünnivad
imed...
Suur tänu Tori vallavalitsusele,
Sindi seltsimajale, Estonia
Resort Hotel & Spa meeskonnale, Argo Juskele, meie tegusatele praegustele ja endistele
kooriliikmetele, tänu kellele
meie juubelipidu edukalt
korda läks!
Sama kavaga tasuta kontsert
kõigile huvilistele toimub 22.
veebruaril 2020 Sindi seltsimajas. 

Sindi laulukoor juubelipeol. Foto: Sindi laulukoor
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JUTA VELLESTE

SINDI NAISLIIDU ESINAINE

Juba lapsepõlvest mäletan, et kadripäev
oli vana kombestikuga püha, mis tagas
karjaõnne. Kadripäeval kandsime valgeid
riideid ja käisime perest peresse. Laulsime

kadrilaule, viskasime õnnetoovaid viljateri ja tantsisime. Sel päeval ei tohtinud
lambaid pügada, muidu võis sant villa
ära viia. Toiduks olid sel päeval tangupuder, keedetud herned ja oad. Meie
eakate kadripidu toimus sel korral 15.
novembril Sindi seltsimajas. Külla tulid
kadrid mitmest kandist. Meid külastasid

metshaldjad, väikesed nõiad, kass, ahv ja
jänku. Tants käis õhtutundideni. Tantsuks mängis Kalev. Veetsime koos toreda
kadriõhtu. Täname kõiki kadrisante, kes
te tegite selle peo toredaks ja meeldejäävaks. Ühtlasi soovin kõigile pidulistele ja
eakatele ilusat algavat pühadeaega! 
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kuulutab välja konkursi

 



1,0 ametikoha täitmiseks

 



toetab spordialgatusi Sindi Gümnaasiumis ja Sindi linnas:
korraldab ja koordineerib spordiüritusi Sindi Gümnaasiumis ja Sindi linnas;
koordineerib võimla kasutust koolitundidest vabadel aegadel;
otsib koostööpartnereid spordi arendamiseks Sindi Gümnaasiumis ja Sindi
linnas;
teeb koostööd Tori Vallavalitsuse allasutuste ja spordiklubidega ning
spordiorganistsioonidega maakonna tasandil;
on Sindi Gümnaasiumi ja Sindi linna spordielu elavdaja ja eestvedaja.

 



soovitavalt kõrgharidust;
spordivaldkonna mitmekülgset
tundmist;
spordi ja sportliku eluviisi
toetamist;
head suhtlemis-, väljendus- ja
läbirääkimisoskust;
head arvutikasutamisoskust.

CV ja motivatsioonikiri palun
esitada Sindi Gümnaasiumile
31. detsembriks 2019 Kooli 9, Sindi
või digitaalselt e-posti aadressile
sg@sindi.edu.ee







ajakohast töökeskkonda;
aktiivset eneseteostust;
huvitavat ja vastutusrikast
tööd;
arengu- ja koolitusvõimalusi.

  



Sindi Gümnaasium
Tel: 445 2444, 5818 9744
E-post: sg@sindi.edu.ee
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Reede, 06.03.2020
Väljasõit Torist 08.30, Pärnust 09.00.
  !"   #### 
bussis. Vilniuses majutus hotellis Holiday Inn Vilnius.
Laupäev, 07.03.2020
Käsitöölaat Vilniuse vanalinnas, Vilniuse IKEA
külastus.
Pühapäev, 08.03.2020
Kl 10.00 ärasõit. Akropolise kaubanduskeskuse
külastus.
Hind 199 eurot sisaldab:
$  % &
• hotellimajutust (kaks ööd) kesklinna hotellis
kaheses toas koos hommikusöökidega;
• reisisaatja teenust;
• käsitöö töötuba bussis.
Lisatasu eest on võimalik tellida:
• majutus üheses toas
• reisikindlustus
Info ja registreerimine hiljemalt 25.02.2020
info@venderloo.ee, tel 447 1092 või 518 9441.

SIGULDA TAIMEPARAAD
+*)+()*+*+
Reisikava:
Väljasõit Torist kell 7.40, Pärnust Endla teatri esisest
parklast kell 8.00. Lisaks laadale on võimalus sõita
köisraudteel üle Gauja jõe ürgoru, tutvuda Gutmani
koopaga või vaadata ringi Turaida lossi varemetes.
Kojusõit kl 17-18.
Hind 39 eurot sisaldab:
$  % &
• reisisaatjateenust.
Info ja registreerimine hiljemalt 27.04.2020
info@venderloo.ee, tel 447 1092 või 518 9441.

Neljapäeval, 19. detsembril
Kell 19 JÕULUKONTSERT „Jõulu duur“ Tori kirikus,
esinevad Evelin Samuel-Randvere, Johan Randvere,
Marten Altrov.

-) &&)^+.>;88;=)
Juhendab vabatahtlik Vaike Viileberg
@) @.7.8;=)
Juhendab vabatahtlik Kerli Kirsipuu
&') &+_778;=)
Juhendab vabatahtlik Ülo Soomets
&Y) &+#>>8;=["  ])
Juhendab vabatahtlik Liivi Tõnissaar
*^) @</8/Q<8;/)
Juhendab Kadi Kask
*^) &+:77Q>8;=)
Juhendab vabatahtlik Aadi Saar
*`) &&)^+.b8cc8;=)
Juhendab vabatahtlik Helin Mugamäe
^+) &+.b8cc8;=)
Juhendab vabatahtlik Aneli Toht
^+) &':><b;=>Q/8;=)
Juhendab vabatahtlik Lille-Õie Joosepson. 

Reedel, 20. detsembril
Kell 17 EAKATE JÕULUÕHTU Sindi seltsimajas.
Meeleolu loob Russkaja Pesnja, tantsuks mängib Jüri.
Pilet 2 eurot.
Pühapäeval, 22. detsembril
Kell 14 NELJANDA ADVENDI JUMALATEENISTUS
Tori kirikus.
Kell 19 JÕULUKONTSERT „Jõululugu“ Tori kirikus,
esinevad Sissi Nylia Benita, Lisa Jennifer Benita, Dave
Benton, Madis Kari, Margus Kappel, Madis Arvisto.
Esmaspäeval, 23. detsembril
Kell 19 JÕULUKONTSERT „Nüüd taas sajab lund“
Tori kirikus, esinevad Alen Veziko, Priit Sootla, Selja
lauluseltsing.
Teisipäeval, 24. detsembril
Kell 14 JÕULULAUPÄEVA JUMALATEENISTUS Tori
kirikus.
Kell 17 JÕULULAUPÄEVA JUMALATEENISTUS Suigu
palvelas.

TEATED

Kolmapäeval, 25. detsembril
Kell 17 ESIMESE JÕULUPÜHA JUMALATEENISTUS
Suigu palvelas.

OÜ ESTEST PR      !)
Tel 504 5215, 514 5215; info@est-land.ee
AREM otsib oma meeskonda osalise
tublit   )Töö asukoht Sindi.
Lisainfo tel. 5981 6460.

ajaga

#! Toris: Janno 5895 5598.
   on detsembri lõpuni avatud soomeugri naisele ja tema loomingule pühendatud näitus
«Vaidu kinkis Zojale…».
     9. ja 30. jaanuaril,  
 f   15. jaanuaril. Vajalik eelregistreerimine tel 529 7216 või 446 6980.
#! (Orava tee 6, Jõesuu küla)   
   18.-19. jaanuaril kell 10.00-16.30.
Info ja registreerimine: meisterdustuba@gmail.com
või tel 5348 9910 (Stella).
      kk      16. jaanuaril, 6.
veebruaril ja 10. märtsil kell 9.00-13.00.
      kk    kk " igal neljapäeval kell 14.00-16.00.

Neljapäeval, 26. detsembril
Kell 18 JÕULUKONTSERT „Valged jõulud koos“ Tori
kirikus, esinevad Jassi Zahharov, Mikk Kaasik ja
   
Laupäeval, 28. detsembril
Kell 20 SUUR AASTALÕPUPIDU Are huvikeskuses,
tantsuks mängib Nukker kukeke.
Teisipäeval, 31. detsembril
Kell 14 VANA-AASTA JUMALATEENISTUS Tori
kirikus.
Kell 17 VANA-AASTA JUMALATEENISTUS Suigu
palvelas.
Kell 21 AASTALÕPUPIDU Sauga mustas majas, tantsuks mängib Kairit ja Toomas Duo, plaate keerutab DJ
Ivo.
Kell 22 AASTALÕPUPIDU „Tantsuga uude aastasse“
        
Laupäeval, 4. jaanuaril
! "# $%&$'( )*  +/  majas. Pilet 2 eurot, õpilastele 1 euro. Oodatud on
kõik huvilised.
Teisipäeval, 21. jaanuaril
Kell 19 MÄLUMÄNG Sauga raamatukogus. Küsib
Jaan Allik.
Vaata lisa www.torivald.ee/kalender

.  poistele ja tüdrukutele alates 6. eluaastast T,
N kell 18.00 Sindis Pärnu mnt 23a. Treener sensei
Rein Rebane. Esimene treening toimub 7. jaanuaril
*+*+ / <       =    keelses rühmas. Registreerimine: spordiklubi Daigo,
info@daigo.ee; tel 527 6350, 503 5793.
Valminud on    *+*+)      )
Kalendris on kasutatud fotosid valla kultuuri- ja spordisündmustest ning loodusest. Kalendrit saab osta
vallavalitsusest (Pärnu mnt 12, Sindi), valla raamatukogudest ja rahvamajadest. Hind 3 eurot. 

Aitan kinnisvara
müüa, osta ja üürida
Tel: + 372 5023393
E-post: anu.schliep@remax.ee
VÕTKE JULGELT ÜHENDUST

PEREARSTI VASTUVÕTT
TORI TEENUSKESKUSES
  
7m 
Perearst: Katrin Sihver
Pereõde: Margit Pystynen
 ! Z
>%  ?CQ*
W  %  QXCQY
 %  ?CQ*
[\%  ]CQX^_  
 " _ \`<q
 ?CQ*
Telefonikonsultatsioonid
% \ Q*=QX
Telefon: 443 6643
E-post: toriarst@gmail.com
  !%
##%  ?=Qxz?Y??+Q]

Naisrahvatantsurühm
Sassis Sussid
otsib uusi liikmeid!
Kui sa oled särasilmselt tantsuhimuline
ja sul on veel vaba esmaspäeva õhtu kell
18–20 ning mõnikord oled valmis sassis
tantsusussid sammudeks korda seadma
ka nädalavahetustel, siis tule ja naudi
tantsude ilu.
Uuel aastal uue hooga!
Alustame tantsuproovidega
6. jaanuaril 2020 algusega kl 18 Sauga
noortekeskuses.
Info: sassissussid@gmail.com
Vaata ka: sassissussid.weebly.com
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Sindi sotsiaaltöökeskuses 23.01 2020 kell 12.00-13.30

MÄLUTREENING EAKATELE.
`< "\   <\"   \  % 
    \ <   " =    %\
Keha treenimine tagab füüsilise tervise, kuid tavaliselt me ei mõtle sellele, et ka aju treenimine on kasulik ja vajalik. Aju
vananeb, seega, kui inimene ei tegele enda vormis hoidmisega, ei tegutse ega mõtle piisavalt.
Juhendaja Anu Jounuks.
Vajalik eelregistreerimine tel 5569 5546 või Sindi sotsiaaltöökeskuses kohapeal.

Hellust ja õrnust on kõigile vaja.
Õnnel on sageli segased ajad.
Päevi on halbu ja päevi on häid,
las tänane rõõmsamast rõõmsam
näib.
Palju, palju õnne sünnipäevaks,
armas Piret Dreimann!
Sindi sotsiaaltöökeskus

VASTSÜNDINUD
VALLAKODANIKUD
Ň

Franz Jõgi
Johan Mee
|_ /
Rico Kägu
Ramon Rahn
Kasper Metsaots
Jasper Sillaste
Ralf Tomson
Kreete Nurk
Elli Põrk

31.10.2019
01.11.2019
+XQQ*+Q]
06.11.2019
11.11.2019
15.11.2019
20.11.2019
26.11.2019
10.11.2019
25.11.2019

STATISTIKAT
01.11.2019 – 30.11.2019 sündis 10 last, suri 12
inimest, saabus 52 inimest, lahkus 44 inimest,
vallasiseselt vahetas elukohta 22 inimest.
01.12.2019 seisuga on elanikke vallas 11 861 (mehi
5893, naisi 5968).

MEIE HULGAST
ON LAHKUNUD

Esmaspäeval 23. detsembril 2019
Algusega kell 19 Tori kirikus

Alen Veziko Selja Lauluseltsing
ja


Kaasa teeb Priit Sootla (klahvpillid)




















Heino Pärkma
Eelar Tammela
_  } 
Evald Siigur
`` 
`/ 
Kalev Kurrot
Vadme-Emilie Nedjak
Vilma Tasso
Maret Urbel
Alia Kalde
Anu Lelebina

02.05.1932-13.11.2019
08.07.1937-10.11.2019
Q~+zQ]~*=Q?QQ*+Q]
03.07.1945-20.11.2019
*x+YQ]xQ=*~QQ*+Q]
*?QQQ]xx=*]QQ*+Q]
07.08.1968-17.11.2019
11.12.1926-29.11.2019
13.10.1928-04.11.2019
19.04.1936-07.11.2019
30.01.1937-04.11.2019
21.10.1967-25.11.2019

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
Leht ilmub üks kord kuus. Tiraaž on
5158 eksemplari ja see jagatakse Tori valla
postkastidesse tasuta.
Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti
aadressil ajaleht@torivald.ee
Toimetusel on õigus vajadusel kaastöid
lühendada ja redigeerida.



Pilet eelmüügist 10.- / kohapeal 15.Kuni 7 aastane laps tasuta.







