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Valla aastapäeval jagati tunnustusi

  

        

KATARIINA VAABEL, PIIA SALUNDI
11. novembril sai täis kaks aastat Are valla, Sauga
valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemisest. „Teine
tegevusaasta möödus kiirelt ja toimekalt, töökorraldus on paika loksunud ja alguse on saanud uue
valla traditsioonid. Komplekteeritud on toimekas
meeskond, kes on aasta-kaks kõvasti tööd teinud
ning edasi saame ainult paremaks muutuda ja
tehtust õppida. Seatud on selgemad ühised sihid
teenuste kvaliteedi parandamiseks ning selleks, et
kõigil oleks Tori vallas veelgi parem elada,” võtab
möödunud aasta kokku vallavanem Lauri Luur.
Valla aastapäeva tähistati 8. novembril Tori kirikus.
Kaunite helide saatel tõid valla piduliku lipu aastapäevaliste ette Tori rahvamaja segarahvatantsurühma tantsijad. Piiskop Joel Luhamets toonitas
lipu pühitsemisel, et üksteist tuleb austada ja armastada ning õnnistas Tori valda ja selle rahvast. Uue
valla sünd ei ole olnud lihtne, kuid nagu ütles volikogu esimees Enn Kuslap oma tervituskõnes, on
rahulolematus arengu mootor. Vallavanem võrdles
valla loomist oma esimese pika paadimatkaga, mille
algus oli üpriski konarlik, kuid aja jooksul sai igaühe
ülesanne järjest selgemaks ja koostöö hakkas sujuma.
Esimest korda uue valla ajaloos jagati välja väärikad
tunnustused ja aunimetused. Tori valla aukodaniku
tiitli said Hans Soll, Silva Mürel ja Ants Tugedam.
Hans Solli juhitud kodanikualgatuslik rühm „Sindi
pais“ on aidanud kaasa sellele, et 2015. aasta aprillis
omandas riik Sindi paisu ning alustas projekteerimist betoonpaisu lammutamiseks ja loodusilmelise
kärestiku rajamiseks. Paisu avamisega suurenevad
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kalavarud kogu Pärnu jõestikus ning kalade vaba
liikumine parandab ökoloogilist tasakaalu. Kalade
kudealade avamisega suurenevad kalavarud ka
Pärnu lahes ja Läänemeres.
Silva Mürel on Tori apteegi juhataja alates 1987.
aastast ning on kogu töötatud aja jooksul hoolinud
valla kodanike tervisest. Kohalik rahvas teab, et ta
on suure ja sooja südamega apteeker, kes ei pelga
telefoni vastu võtta ka õhtuti ja nädalavahetustel, et
kuulda inimeste terviseprobleemidest ja leida neile
lahendusi. Vanematele elanikele viib Silva Mürel
rohud koju kättegi. Proviisori amet on naise elutöö,
mis on toetanud ka valla arengut.
Ants Tugedam on Are piirkonnas lugupeetud ja
staažikas bussijuht, kes oskab ennetada reisijateveol
ette tulevaid probleeme. Kohalikud inimesed peavad
teda suure südamega inimeseks, sest ta suudab alati
jälgida, et iga reisija koju jõuaks. Ants Tugedam on
muu hulgas olnud õpilasmalevas noorte vabatahtlikuks juhendajaks, lüües ka ise töötegemisel kaasa.
Lisaks bussijuhiametile teatakse teda ka muusikuna.
Ants Tugedam on lasteaialaste ja õpilastega väljasõitudel käies nagu õpetaja, kes juhendab lapsi ning on
õpetajatele toeks. Ta on lastele väga heaks eeskujuks.
Tori valla aasta tegijateks said Ralf-Henry Kaas
Pärnu jõest laevavraki välja toomise eest, Meander
Kinnisvara OÜ ja Kilingi-Nõmme Majandusühistu Tammiste Coopi kaupluse rajamise eest ja
Jõesuu küla eestvedaja Tiia Kass.
Ralf-Henry Kaas tõi välja Paikuse osavalla ja Sindi
linna piiril Pärnu jões ligi viis aastakümmet lebanud
laevavraki. Kaas vedas eest paarinädalast tööd, et
tuua 26 meetri pikkune, 5 meetri laiune ja ligi 20
tonni kaaluv laevarusu jõest välja, lõigata tükkideks
ja viia vanametalli kokkuostu. Pärast vraki väljatoo-

mist tuli raskete masinate rikutud jõekallas taastada.
Kogu projekt sündis kodanikualgatuse käigus tegijate enda kuludega.
Tammiste külla Coopi kaupluse loomine parandas
ja väärtustas paikkonna elukeskkonda. See kauplus
ei ole oluline vaid Tammiste küla elanikele, aga ka
neile, kes sõidavad Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteel
igapäevaselt tööle ja koju. 1500 elanikuga Tammiste
küla on sellise tasemega kauplust juba ammu
oodanud. Meander Kinnisvara OÜ investeeris kaupluse hoonesse ning Kilingi-Nõmme Majandusühistu
avas ruumides Coopi kaupluse.
Jõesuu küla eestvedaja Tiia Kass on tööalase ja
ühiskondliku tegevusega parendanud kogukonna
elukeskkonda. Jõesuu külamajas tehtav näitab
eelkõige seda, kui suur roll ja jõud on kohalikel ettevõtlikel inimestel. Jõesuu küla tegemisi on märgatud
nii maakondlikul kui vabariiklikul tasandil, mis on
toonud tuntust ning positiivset mainet paikkonnale
ja Tori vallale. Jõesuu külamajas on elu hoogsasti
käima lükatud, uksed on avatud nii kohalikule kui
kaugemalt tulijale. Majas jätkub tegevust noortele ja
täiskasvanutele. Jõesuu küla aktiiv on avatud meele
ja positiivse hoiakuga muudatustesse. Jõesuu külamaja pakub kogukonnale ka raamatukoguteenust.
Tori valla aasta kultuuriedendaja aunimetus anti
valla kultuurikollektiivide eestvedajatele, kes viisid
oma juhendatavad kollektiivid juubeliaasta laulu- ja
tantsupeole “Minu arm”. Tänu pärimuse kandjate
pühendumisele ja järjekindlale tegevusele püsivad
meie vallas elujõulised nii rahvatants kui koorilaul. Tori valla aasta kultuuriedendaja aunimetuse
pälvisid:
Marje Tilk – Sindi gümnaasiumi mudilaskoori
juhendaja;

Kristel Reinsalu – Sindi laulukoori juhendaja;
Ester Murrand – Sindi laulukoori juhendaja;
Kalli Rõõmusaare – Tori segakoori juhendaja;
Marko Sassjan – naisrühma Sassis Sussid juhendaja;
Anneli Kondrad – naisrühma Tammepiigad
juhendaja;
Malle Ormilaan – tantsuansambli Kuu naisrühma
juhendaja;
Tiina Saar – naisrühma Anna ja Minna juhendaja;
Mariann Pärnoja – Tori rahvamaja segarahvatantsurühma juhendaja;
Anne Rätsep – Tori põhikooli 4H lastekoori kuuluvate õpilaste juhendaja.
Tori valla aasta sportlase aunimetuse pälvis maadlusklubi Leo maadleja Robyn Paulberg. Robyn on
saavutanud klubi esindades pea igal osaletud võistlusel pjedestaalikoha ning samas olnud väga edukas
ka õppetöös.
Tori valla aasta spordiedendaja tiitli sai Kadi
Ruumet. Kadi Ruumet on MTÜ Tori Spordiklubi
aktiivne liige, ta on püsiva tööga saanud jumping’u
treeneri litsentsi ja täiendab ennast pidevalt nii
Eestis kui välismaal. Ta on särav ja energiast pakatav
treener, kelle jumping’u treeningud kooliõpilastele ja
täiskasvanutele on Toris ja Ares väga populaarsed.
Tori valla aasta sotsiaalvaldkonna edendaja aunimetuse said Anneli Kask ja Uno Kask ning Piret
Dreimann. Anneli ja Uno Kask aitasid eakat
naabrit, kelle kodu oli tulekahjus elamiskõlbmatuks muutunud. Anneli ja Uno Kase algatusel ja
suure isikliku tööpanuse abiga rajati naabrile tema
enda krundile endisesse saunamajja köök-tuba. Piret
Dreimann on piirkonnapolitseinikuna lähendanud
politseid kogukonnale. Tema tihe koostöö sotsiaalosakonnaga aitab lahendada ja ennetada elanike
turvalisust mõjutavaid probleeme. Piretit võib
märgata tööd tegemas ka töövälisel ajal, kogukonna
heaolu on tema südameasi.
Tori valla aasta noore tiitli pälvisid Kaur Kasemaa
ja Ingela Uussalu. Sindi gümnaasiumi õpilane Kaur
Kasemaa paistab juba aastaid silma omaalgatuslike
ettevõtmistega, kaasates sageli oma tegemistesse
teisigi eakaaslasi. Ta on tegev kooliraadio ja -televisiooni töös, avaldanud fotoalbumi „Sindi eile ja
täna”, löönud aktiivselt kaasa Sindi avatud noortekeskuse tegemistes. Kokandushuvilisena on ta ellu
kutsunud Sindi pannkoogipäeva.
Ingela Uussalu on silma paistnud väga heade õpitulemustega ning lõpetanud Are kooli kiitusega. Ta on
osa võtnud nii maakondlikest olümpiaadidest-konkurssidest kui esinenud edukalt ülevabariigilistel
võistlustel, olles seejuures esindanud pea kõiki
valdkondi. Ta on tähelepanuväärselt loominguline,
osalenud kooli õpilasomavalitsuse töös ning olnud
noorematele heaks eeskujuks.
Üle anti ka vallas esmakordselt korraldatud kauni
kodu tunnustused. Kaunitest kodudest kirjutasime
pikemalt augustikuu lehes ning pildigaleriid saab
näha valla kodulehel.
Kontsertaktusel lõid meeleolu vokaalansambel
Nõianeitsid, Selja lauluseltsing ja Marge Lumisalu,
särtsaka etteaste tegi ansambel Trio Comodo.
„Suur tänu korraldusmeeskonnale, kelle abil
õnnestus õhtu imeliselt, saime tunnustada neid, kes
on olnud erakordselt tublid,” tänab abivallavanem
Jana Malõh, kelle sõnul oli õhtu enam kui meeldejääv. „Oluline on märgata tublisid inimesi meie
ümber ja neist ka teada anda.”
Palju õnne tunnustatuile ja palju õnne valla sünnipäeva puhul meile kõigile!
Rohkem pilte valla kodulehel www.torivald.ee. 
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Tori noored nähtavaks!


 
üleriigilisel fotokonkursil

ERIKA NÕMM,
REELIKA RÜÜTLI

AVE AASLAID

Juba teist korda toimus Tori valla
noortepäev, mis kandis pealkirja „Tori
noored
nähtavaks!“.
Noortepäevale
olid kokku tulnud noored igast valla
piirkonnast – Saugast, Arest, Torist ja
Sindist. Eelkõige oli see päev suunatud
7.-9. klasside õpilastele ja õpilasesindustele.
Päeva alustasid noortebändid Arest, Torist
ja Sindist. Tervitussõnad ütles vallavanem
Lauri Luur.
Peale avasõnu said noored osaleda
töötubades, mida viisid läbi oma ala
parimad. Errit Kuldkepp õpetas, kuidas
jätta head esmamuljet, Roger Tibar arutas
koos noortega, kas ja miks peaksid noored
sõna võtma. Victoria Villig rääkis, kuidas
temast sai youtuber ning räppar AG õpetas
noori räppima.
Silver Silluta ja Kait Kallau tutvustasid meie
valla uuenduslikke noorsootöö mudeleid,
milleks on Soundworld ja IT-labor.
Kait Kallau juhendamisel said noored
Soundworldi töötoas digivahendite abil
muusikat teha. Silver Silluta näpunäidete
järgi valmisid IT-laboris animatsioonid.
Nendes tegevustes on noortel võimalik
püsivalt kaasa lüüa. Soundworld toimub
kõikides valla piirkondades, Sauga
noortekeskuses asuvas IT-laboris toimuvad
mitmesugused töötoad, mille kohta
saab infot noortekeskusest. Uuenduslike
mudelite tegevust rahastatakse haridusja teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava
Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud
programmis
„Tõrjutusriskis
noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“ kirjeldatud tegevuste
raames.
Kogu noortepäeva aitas ohjes hoida Sibyl
Vane’i laulja Helena Randlaht. Maitsvaid
vrappe pakkus noorte kokandusringide
juht Marek Sild. Päeva lõpetas räppar AG,
kes pani kõik saalis olnud noored kaasa
elama.
Tori põhikooli huvijuht Tessa Meltsas
sõnas, et osalenud noortelt on tulnud väga
positiivset tagasisidet: „Kõigile meeldis
vaheldusrikkus ja töötoa pikkus. Taheti
küll käia kõigis töötubades, aga samas
mõisteti, et aega ei ole lõputult. Kiideti
toiduvalikut. Kõige rohkem tagasisidet on
saanud Soundworld, Roger Tibar, Errit
Kuldkepp ja loomulikult AG. Oli näha,
et noortele meeldis ja nad nautisid päeva.
Ka minul juhendajana oli meeldiv töötube
külastada, andis endalegi inspiratsiooni
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juurde.“ „Minu meelest oli see noorte
üritus väga äge,“ leidis Tori õpilane Aria
Kohtla. „Seal olid huvitavad inimesed
ning kõigil oli erinev eriala ja huvi. Endale
muidugi meeldis kõige rohkem räppar
AG. Tore oli see, et erinevalt eelmisest
aastast oli meid jaotatud erinevate
värvidega gruppidesse. Toit oli ka maitsev.
Super!“ Tema koolikaaslane Jacklyn
Jaanimäe leidis seevastu, et käepaelte järgi
gruppidesse jagamise halb külg oli see,
et ei saanud sõpradega koos olla. „Aga
mõnes mõttes oli lahe, et siis sai ka teistega

rääkida. Mulle meeldis väga Roger Tibari
kaminatoa töötuba ja see töötuba, kus
sai tahvelarvutis pilli mängida. Oleksin
tahtnud kõikides töötubades osaleda.
Söök oli ka ülihea, mulle väga meeldis see
päev.“
Noorte soov on, et sellised ühised
ülevallalised üritused kindlasti jätkuksid.
Kokkuvõttes võib öelda, et oli äge! Aitäh
korraldajatele, kelleks olid kõikide valla
noortekeskuste meeskonnad!
Vaata pilte valla kodulehelt
www.torivald.ee 
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100-aastane Jakob Kund
leiab, et elul pole viga

Tori valla beebid said hõbelusika

LASTEKAITSENÕUNIK

18. oktoobril andsid Sindi seltsimajas pidulikul vastuvõtul
uutele ilmakodanikele üle
nimelised hõbelusikad vallavanem Lauri Luur ja volikogu

esimees Enn Kuslap. Lisaks
olid uusi vallakodanikke
ja nende peresid tervitama
tulnud abivallavanem Priit
Ruut ja Tori valla raamatukogu juhataja Ene Michelis.
Toredate etteastetega esinesid
„beebipidude vilistlased“ Sindi
lasteaia koolieelikute rühmast,
keda juhendas muusikaõpetaja
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Elu on iga päev täis imelisi
inimesi ja imelisi valikuid.
Tänavuse
Eesti
vaimupuudega
inimeste
fotokonkursi
teemaks
oli „Imelised inimesed“.
Kaheksandat korda toimuva
konkursi idee on näidata,
et loovus ei sõltu puudest
ja puudega inimestel on
samuti midagi ühiskonnale
pakkuda. Need inimesed on
nii siiralt vahetud, südamest
rõõmustavad. Ilma ﬁltriteta
ausad. Imetlen neid.
Oodati fotosid nii imelistest
inimestest kui ka kõigest
muust, mis kuidagi seotud
imeliste inimeste, nende
tehtud tööde ja muuga.
Konkursile laekus 896 fotot
15 organisatsioonist üle
Eesti. 19 paremat fotot on
üles seatud rändnäitusel.
Kui inimene leiab omale
mingi tegevuse, mis talle
huvi pakub, on see ise juba
tunnustamist väärt. Tahe on
väärt omadus. Pildistamine
on kunsti loomine ja igaühes
meis on peidus kunstnik. Iga
loodud pilt on kunstiteos

ja kellelgi pole õigust anda
sellele hinnangut, kas see
on ilus või mitte, sest see on
olnud oluline tema loojale.
Koolisüsteem õpetab inimesi
võrdlema ennast teistega,
paneb tundma, et keegi on
teistest parem ja keegi halvem.
Ma saan öelda, et otsus võtta
ette pildi loomine on piisav,
et olla imeliselt omanäoline.
Kunstnik ise otsustab, kas
ta soovib arendada ennast
edasi või on ta juba praegu
oma looduga rahul. See
ongi kõige olulisem, olla ise
rahul. Usun, et iga konkursil
osaleja on olnud rahul oma
tööga, iga imeline inimene
on näinud oma silmade läbi
midagi erilist. On see, mis on
loodud, ja see ongi ime.
Žürii valis välja kolm võrdset
võitjat: Marko Mitt (Tori
sotsiaalmaja) „Mina ja minu
kirev maailm“, Jüri Nikolajev
(EIT Tugiliisu) „Astmelt
astmele“ ja Ingrid Limbo
(MTÜ Suudan) „Päiksekiir“.
12 paremat fotot kaunistavad
Vaimupuu
2020.
aasta
kalendrit. Kalendrit koos
Marko Miti autogrammiga
on soovi korral võimalik
soetada viie euro eest Tori
sotsiaalmajast.
Palju, palju õnne kõikidele
võitjatele! 

Ülle Ots.
Üritusele olid oodatud lapsed,
kelle sünd oli registreeritud
ajavahemikul 1. märts kuni
28. august 2019. Esmakordselt
valla ajaloos oli peol osalemas
kaks paari kaksikuid.
Meid vallaametnikena teeb
selline päev ja pidu eriti rõõmsaks. See on päev, mis tuletab

PIIA SALUNDI
meelde, miks me seda tööd
teeme. Lapsed ja lapsevanemad
annavad meile uut jõudu ja
indu teha seda tööd veel paremini. Jõudu ja jaksu pisikeste
kasvatamisel.
Lusikapidu toimus Tori vallas
kuuendat korda. 

TEABESPETSIALIST

Vallavalitsuse esindusel oli
suur rõõm ja au käia õnnitlemas Jakob Kundi, kes
tähistas tänavu 10. novembril
oma
100.
sünnipäeva.
Väärikas eas härra käepigistus
on kindel ja tugev nagu täisjõus mehel, tema vitaalsus ja
optimistlik ellusuhtumine aga
lausa kadestusväärne. Oma
sajast eluaastast 60 on Kund
elanud Sindis. Ta töötas Sindi
tekstiilivabrikus
kudumise
ettevalmistuses meistri abina.
Tööstaaži kogunes mehel 47
aastat, nüüdseks peab ta juba
40 aastat pensionipõlve ja
tuleb enda sõnul kenasti välja.
Elu ega tervise üle juubilar
ei kurda – veel möödunud
suvel kasvatas ta oma tarbeks
kurki-tomatit, igapäevatoimetustega saab poja abiga kenasti
hakkama.
Kundi noorusaastad ei olnud
kerged – ta mobiliseeriti punaväkke ja langes taganemismanöövrite käigus sakslaste
kätte sõjavangi. Eestis tagasi,
läks ta sõdimisest pääsemiseks
raudteele tööle. Mõnda aega

elas ja töötas Petserist pärit
Kund Värskas. Ta abiellus
ning elas abikaasaga koos
koguni 72 aastat. Palvele avaldada oma hea tervise ja pika ea
saladus vastab Kund, et ei tohi
vanduda – tema on siiani ilma
vandumata läbi ajanud. Samuti
ei tarbi ta üldse alkoholi ega
ole kunagi suitsetanud.
Pärast külaskäiku helistas
Jakob Kund toimetusele, et
lisada tema jaoks kaks olulist
asja: ta on tänulik sotsiaalosakonnale, et üksi elavatele
eakatele viiakse soe lõunasöök
koju, ning on väga hea, et postkasti tuleb tasuta valla ajaleht,
mille kaudu saab end volikogu
ja vallavalitsuse tegemistega
kursis hoida. 
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VALLAVOLIKOGUS VALLAVALITSUSES OTSUSTATI
9. oktoobril
linnas Pärnu mnt 23a.
15. Lubada Tammiste Lasteaial
OTSUSTATI
1. Kinnitada Tori valla eriots- 3. Algatada detailplaneeringu võtta tugiõpetaja ühele lapsele
17. oktoobril
1. Võtta vastu määrused:
1.1. Are Kooli põhimäärus;
1.2. Tammiste Lasteaia arengukava 2020-2025
kinnitamine.
2. Kiita Tori valla arengukava aastateks 2018-2030
muutmise eelnõu heaks ja suunata avalikustamisele.
3. Suunata määruse „Tori valla eelarvestrateegia
aastateks 2020-2023“ eelnõu teisele lugemisele.
4. Anda „Tori valla aasta tegija“ aunimetus järgmistele isikutele:
4.1. Meander Kinnisvara OÜ ja Kilingi-Nõmme
Majandusühistu;
4.2. Tiia Kass;
4.3. Ralf-Henry Kaas.
5. Anda Tori valla kõrgeim autasu „Tori valla
aukodanik“ nimetus ja vapimärk nr 1 Hans Sollile,
vapimärk nr 2 Silva Mürelile ja vapimärk nr 3 Ants
Tugedamile.
6. Lõpetada Sindi linnas Kooli tn 8 korteriühistu
ja korteriomandid.
7. Omandada Tori vallale Sauga alevikus Jänesselja tänav L12, L13 ja L14 katastriüksused hinnaga
0 eurot.
8. Taotleda Kurena külas asuva, Eesti Vabariigile
kuuluva, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel oleva Tallinn-Pärnu-Ikla tee
kü jagamise tulemusena tekkiva Are alevikus asuva
Pärnu mnt 6a katastriüksuse otsustuskorras tasuta
võõrandamist Tori vallale.
9. Võtta vastu otsus „Hoonestusõiguse seadmine
kirjalikul enampakkumisel“ (Sauga Tehnopark).
10. Võtta vastu otsus „Hoonestusõiguse seadmine
kirjalikul enampakkumisel“ (Kilksama).
11. Anda nõusolek Sauga alevikus asuva Tori vallale kuuluva kinnistu kasuks seatud hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga Diileri OÜ kasuks
summas 300 000 eurot kuni kümneks aastaks alates hüpoteegi seadmisest kinnistusraamatusse.
12. Mitte nõustuda Kildemaa jääksoo veerežiimi
taastamise projektiga.
13. Arvata Tori Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni koosseisu Riina Müürsepa asemele Jane
Lumijõe.
Informatsioon: Tohera külas asuva Jalaka kinnistu
ostueesõiguse teostamise võimalus. 

Tori Vallavalitsus
maksab ühekordset
toetust puudega
lapsele

Ühekordset toetust puudega lapsele makstakse
lapse seadusliku esindaja avalduse alusel lapse
puudest tuleneva erivajadusega seotus lisakulude
kompenseerimiseks. Puudega lapseks loetakse
puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel
kuni 16-aastast sügava, raske või keskmise
puude raskusastmega isikut, kelle vanus toetuse
taotlusperioodi lõpu seisuga vastab puudega lapse
deﬁnitsioonile. Toetust saava lapse registrijärgne
elukoht peab toetuse väljamaksmise aasta 1.
detsembri seisuga olema Tori vald. Toetuse
taotlemise periood on toetuse väljamaksmise
aasta 1. november kuni 15. detsember. Toetus
makstakse välja kahe nädala jooksul pärast
taotlusperioodi lõppu taotluses märgitud
tingimustel. Ühekordse toetuse suurus puudega
lapsele on 50 eurot. Taotluse blankett on
kättesaadav valla kodulehelt https://www.torivald.
ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid. Taotlused saata
e-posti aadressile tori@torivald.ee või krislyn.
maisalu@torivald.ee.
Paberkandjal
taotlusi
võtavad vastu piirkondlikud sotsiaaltöötajad või
lastekaitsetöötajad.
Küsimuste
korral
võib
pöörduda
lastekaitsenõunik Liina Lelov-Aasmaa poole
telefonidel 5368 2558 ja 442 0729 või e-posti
aadressil liina.lelovaasmaa@torivald.ee 

tarbeliste liinide sõiduplaan.
2. Tunnistada kehtetuks Tori
Vallavalitsuse 18.10.2016 korraldus nr 181 „Koduteenuse ja
sotsiaaltransporditeenuse hindade kinnitamine“.
3. Korraldada
riigihange
„Lumetõrjetööd
teostamine
Tori valla kohalikel ja avalikult
kasutatavatel teedel ning tänavatel 2019.-2021. a” ja kinnitada
hanke alusdokumendid.
4. Kinnitada riigihanke „Sindi
postkontori hoone ümberehitamine raamatukoguks“ edukaks ja kvaliﬁtseerituks Optimus Ehitus OÜ pakkumus
159 715,31 eurot (lisandub
käibemaks).
5. Tunnistada
väikehanke
„Suigu välijõusaal“ edukaks ja
kvaliﬁtseerituks K-Wooden Production Grupp OÜ pakkumus
6607,00 eurot (lisandub km).
6. Tunnistada
väikehange
„Pelletkütuse ost Are Koolile“
nurjunuks, kuna ainuke pakkuja Warmeston OÜ esitas enne
hankelepingu sõlmimist pakkumuse tagasivõtmise teate.
7. Korraldada riigihange „Pelletgraanuli ost Are Koolile ja
Are Huvikeskusele“ ja kinnitada
hanke alusdokumendid.
8. Kinnitada kaks hajaasustuse programmi lõpparuannet
ja maksta välja toetus.
9. Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kaks
kinnistut.
10. Algatada detailplaneeringute koostamine Tammiste
külas asuvatel Oblika põik 2,
Oblika põik 4 ja Oblika tn 3
kinnistutel ning Vainu külas
Havi kinnistul.
11. Nõustuda Sindi linnas asuvate Pärnu mnt 62a ja Pärnu mnt
62c katastriüksuste liitmisega.
12. Anda välja 5 ehitusluba.
13. Anda välja 4 kasutusluba.
14. Jänesselja Lasteaia arengukava 2020-2022 projekti avalikustamisele mitte saata.
15. Kinnitada Tori Valla Raamatukogu logo kujundus ja
kasutamise kord.
16. Maksta ühele lapsevanemale isikliku sõiduauto kasutamist hüvitist lapse transportimise eest kodust kooli ja tagasi.
17. Täpsustada I lisaeelarve
alaeelarved taotluste, tegevusalade ja 4-kohaliste artiklite
lõikes.
18. Eraldada
reservfondist
2450 eurot Suigu Seltsimaja
maasoojuspumba parandamiseks ja 2666 eurot Tori Põhikooli
võimla
vahekardina
vahetamiseks.
16. oktoobril
1. Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kolm
kinnistut.
2. Anda spordi- ja huvikool
Daigo MTÜ-le otsustuskorras
tähtajatult tasuta kasutusse Tori
vallale kuuluvad ruumid Sindi

Kohanime määramise eelteade
Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Tori
Vallavolikogu 20.12.2018. a määrusele nr 50 „Kohanime
määramise kord“ § 4 lõikele 1 avalikustab Tori Vallavalitsus
eelnõu „Kohanime määramine“, millega Tori Vallavalitsuse
06.11.2019. a korraldusega nr 870 kehtestatud Poeg 24, 25,
26, 33 ja 34 kinnistute detailplaneeringu alal soovitakse
Kilksama külas tekkivale uuele teele määrata nimeks Puidu
tee.
Eelnõuga saab tutvuda kuni 15.12.2019 (kaasa arvatud)
Tori Vallavalitsuses aadressil Pärnu mnt 12, Sindi linn,
Tori vald, Pärnumaa; Sauga teenuskeskuses aadressil Selja
tee 1a, Sauga alevik, Tori vald, Pärnumaa ja Tori valla
veebilehel www.torivald.ee. Eelnõu kohta on võimalik teha
põhjendatud ettepanekuid kuni 15.12.2019 (kaasa arvatud)
kirjalikult aadressil Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald,
86705 Pärnumaa või e-posti aadressil tori@torivald.ee. 

koostamine Tammiste külas
asuval Maasika tn 4 kinnistul.
4. Anda välja 6 ehitusluba.
5. Eraldada Are Lauluseltsingule 300 eurot ühekordset
toetust.
6. Maksta ühele lapsevanemale isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist laste transportimise eest kodust kooli ja tagasi.
7. Muuta Tori Vallavalitsuse
14.08.2019 korralduse nr 617
„Projekti „Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse taotluste nimekirja kinnitamine“ punkti 12.
8. Rahalist toetust laeva Merkuri väljatõmbamise eest mitte
eraldada.
23. oktoobril
1. Muuta Tori Vallavalitsuse
13.03.2019 korraldust nt 192
„Tori valla 2019. aasta hankeplaani kinnitamine“.
2. Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks üks
kinnistu ja teise kinnistu puhul
muuta veograaﬁkut.
3. Anda välja 5 ehitusluba, sh
Sindi linnas Uus tn 1 kinnistul
laululava lammutamiseks.
4. Anda välja 10 kasutusluba.
5. Muuta Elbu külas asuva
Sõeru katastriüksuse lähiaadressi ja määrata uueks aadressiks
Raja.
6. Muuta Eametsa külas
asuva Livonia kinnistu koosseisu kuuluvate katastriüksuste
sihtotstarbeid.
7. Esitada taotlus SA-le KredEx kasutusest välja langenud
hoonete lammutamise toetuse
taotlemiseks (Niidu külas Pargi
tee 5 elamu lammutamiseks
omaﬁnantseering summas kuni
35 000 ja Sindi linnas Uus tn 1
laululava lammutamiseks omaﬁnantseering summas kuni 20
000 eurot).
8. Anda aunimetus „Tori valla
aasta noor“ Ingela Uussalule ja
Kaur Kasemaale.
9. Anda aunimetus „Tori valla
aasta sotsiaalvaldkonna edendaja“ Piret Dreimannile ning
Anneli ja Uno Kasele.
10. Anda aunimetus „Tori valla
aasta kultuuriedendaja“ isikutele, kes viisid oma juhendatavad isetegevuskollektiivid lauluja tantsupeole.
11. Anda aunimetus „Tori
valla aasta sportlane“ Robyn
Paulbergile.
12. Anda aunimetus „Tori valla
aasta spordiedendaja“ Kadi
Ruumetile.
13. Määrata
huvihariduse
ja -tegevuse toetust summas
18 364,97 eurot 103-le Tori
valla noorele.
14. Toetada suusataja Alvar
Johannes
Alevi
osalemist
2019/2020. hooaja esimesel
maailma karika etapil Kuusamos ning selleks ettevalmistavas laagris Põhja-Soomes 700
euroga.

mai lõpuni.
30. oktoobril
1. Kinnitada
riigihanke
„Lumetõrjetööde
teostamine
Tori valla kohalikel ja avalikult
kasutatavatel teedel ning tänavatel 2019-2021“ edukateks ja
kvaliﬁtseerituks:
1.1. Osa 1 – Sindi linna piirkond: AS Eesti Teed pakkumus
54,94 eurot üks töötund;
1.2. Osa 2 – Tori piirkond:
OÜ Piistaoja Katsetalu pakkumus 47,00 eurot üks töötund;
1.3. Osa 5 – Kilksama,
Räägu ja Urge külade piirkond:
OÜ Hakkemar pakkumus
55,00 eurot üks töötund;
1.4. Osa 6 – Sauga aleviku,
Eametsa ja Nurme külade piirkond: OÜ Silvento AM pakkumus 65,00 eurot üks töötund;
1.5. Osa 7 – Are aleviku ja
Eavere, Parisselja, Elbu, Kurena,
Pärivere, Lepplaane ja Niidu
külade piirkond: Randol OÜ
pakkumus maksumusega 70,00
eurot üks töötund;
1.6. Osa 8 – Võlla, Suigu ja
Murru külade piirkond: Urgest
OÜ pakkumus maksumusega
55,00 eurot üks töötund.
Hanke osadele 3 ja 4 pakkumusi
ei esitatud.
2. Kinnitada riigihanke „Pelletgraanuli ost Are Koolile ja
Are Huvikeskusele“ edukaks
AS Tartu Graanul pakkumus
165,00 eurot 1 tonni graanuli
eest (lisandub km).
3. Korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Sauga
Tehnopargi siseteede ja kommunikatsioonide väljaehitamise
ehitustööd“ ja kinnitada hanke
alusdokumendid.
4. Tunnistada
väikehanke
„Omanikujärelevalve teenuse
tellimine Sindi postkontori
hoone
ümberehitustöödele
raamatukoguks“ edukaks AS
Infragate Eesti poolt esitatud
pakkumus 687,00 eurot ühes
kalendrikuus (lisandub km).
5. Tunnistada
väikehanke
„Tänavavalgustuse
rajamine
Tori vallas Jõesuu külas“ edukaks Empower AS pakkumus
12 892,00 eurot (lisandub km).
6. Kinnitada ühe 2018. a
hajaasustuse
programmist
rahastatud projekti lõpparuanne
ja maksta välja toetus.
7. Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kolm
kinnistut, mis on kasutusel vaid
suvekuudel.
8. Kinnitada parimaks investeerimislaenu pakkujaks AS
SEB Pank.
9. Eraldada
reservfondist
Tori Sotsiaalmaja alaeelarvesse
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
liitumispunktiga ühendamine
4990 eurot (lisandub km) ja
Tori Rahvamaja alaeelarvesse
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
liitumispunktiga ühendamine
4910 eurot (lisandub km).

Kriisiolukord ei hüüa
tulles
Elektrikatkestuse mõju saab leevenAIKO JALLAI

KORRAKAITSEAMETNIK

Kuigi saabuvast tormist annavad
teada tormi- ja ilmahoiatused, ei ole
inimestel siiski täit ettekujutust, milliseks kriisiks võib torm ja selle tagajärg
kujuneda ja kui sõltuvad me oleme
elektrist. Seda näitas meile ka oktoobri
lõpus aset leidnud sügistorm, mil
paljud majapidamised ja ettevõtted
olid elektrita tundidest kuni mitme
päevani.

dada, kui ennast paremini ette valmistada. Riiklikud juhtnöörid ütlevad, et
inimene peaks oma koduste varudega
hakkama saama seitse päeva. Selleks
puhuks tasub endale varuda patareisid, alternatiivseid valgusallikaid,
patareidel töötav raadio, akupank,
vajalikud meditsiini- ja hügieenitarbed, pikemalt säilivaid toiduaineid
ning muidugi peaks varuma ka piisavalt vett.
Neil, kel kodus pole gaasi- või puu-

10. Tunnistada kehtetuks üks
Sindi Linnavalitsuse poolt väljastatud ehitusluba.
11. Anda välja 5 ehitusluba, sh
Suigu külas Mänguplatsi kinnistule välijõusaali rajamiseks.
12. Taotleda Tori valla kasuks
isikliku kasutusõiguse seadmist Eesti Vabariigile kuuluvale
Tammiste külas asuvale Surju
metskond 11 kinnistule tänavavalgustuse rajamiseks.
13. Määrata Eametsa külas
asuva Karu katastriüksuse uueks
sihtotstarbeks 100% elamumaa.
14. Kiita heaks ja avalikustada Jänesselja Lasteaia arengukava 2020-2022 projekt
lasteaia ja Tori valla kodulehel
04.11-17.11.2019.
15. Kinnitada Sindi Avatud
Noortekeskuse lahtiolekuajaks
E-R kell 14-20.
16. Määrata huvihariduse ja
-tegevuse toetust summas 615
eurot kolmele Tori valla noorele.
17. Kinnitada valla eelarvest
makstava lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse rahastamise piirmääraks koos lapsevanema poolt
kaetava osaga 300 eurot kuus.
18. Rahastada kahe lapse lapsehoiuteenuse kohatasu.
6. novembril
1. Tunnistada
väikehanke
„Korterelamu
sotsiaalkorterelamuks
rekonstrueerimise
põhiprojekti ekspertiis“ edukaks
ja kvaliﬁtseerituks Pikk Silm
OÜ pakkumus 4200,00 eurot.
2. Tunnistada
väikehanke
„Sõiduauto ostmine sotsiaalteenuste osutamiseks“ edukaks
ja kvaliﬁtseerituks Reval Auto
Esindused OÜ pakkumus 14
958,33 eurot.
3. Kuna kaks kinnistut on
loobunud 2019. a hajaasustuse
programmi toetusest, anda toetust kahele järgmisele pingereas
olnud taotlejale.
4. Algatada detailplaneeringu
koostamine Sindi linnas Mänguvälja tn 2, Mänguvälja tn 4a
ja Aia tn 5 kinnistutel.
5. Kehtestada Kilksama külas
Poeg 24, 25, 26, 33 ja 34 kinnistute detailplaneering.
6. Väljastada
ühed
projekteerimistingimused.
7. Anda välja 6 ehitusluba.
8. Eraldada reservfondist 400
eurot konkursi „Kaunis Kodu“
auhinnafondiks.
9. Rahuldada Headco OÜ
poolt esitatud vaie ja tunnistada
kehtetuks Tori Vallavalitsuse
28.08.2019 korraldus nr 642
“Katastriüksuse
sihtotstarbe
muutmisest keeldumine”.
10. Muuta Tori Vallavalitsuse
14.08.2019 korralduse nr 617
„Projekti „Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse taotluste nimekirja kinnitamine“ nimekirja
punkti 13.
11. Kooskõlastada Are Kooli,
Sauga Põhikooli ja Tori Põhikooli palgakorralduse põhimõtted. 

pliiti ega ahju, soovitatakse varuda
generaator ja toidu valmistamiseks
matkagrill. Halba ei tee ka oma naabrite tundmine ja nendega heade suhete
hoidmine. Raskemal hetkel on naabrite ja lähedaste tugi väga hea ja vajalik.
Kui teate oma kogukonnas kedagi, kes
üksinda olles kindlasti hätta jääb, siis
abistage tedagi.
Kui olete oma pere valmisoleku peale
mõelnud, on teil järgmise elektrikatkestuse ja tormi ajal kergem. Tutvuge
juhistega veebilehel www.kriis.ee. 
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VALLAVANEMA VEERG Suigu lasteaed sai uue kuue
   ..  

11. novembril täitus Tori vallal teine aasta. Selle
perioodi sisse on mahtunud nii rahulikumaid
kui ka segasemaid aegu, kuid üldjoontes läheb
järjest stabiilsemaks. Eks me pinguta selle nimel,
et lisaks kohustuslikele toimetustele märkaksime ja suudaksime veelgi paremini reageerida
ja lahendada kodanike igapäevamuresid. Kuid
pelgalt pingutusest ei piisa, vaja on head plaani.
Vastavalt ühinemislepingule peame tagama igas
endises omavalitsuses teenuskeskuse olemasolu.
Lisaks peab nendesse olema valitud ka piirkonnajuht. Olles paar aastat sedasi toimetanud,
on saanud teenuskeskuste ja piirkonnajuhtide
tegelik vajadus ja sisu oluliselt selgemaks. Piirkonnajuhi ülesanne ei ole midagi muud kui olla
sideisik kohaliku elaniku ja vallavalitsuse vahel,
et kogukonnas kuuldu ja nähtu jõuaks tagasisidena ametnikeni, kes asju ellu viivad. Oleme
selle lahendanud nii, et osa vallavalitsuse liikmeid on ühtlasi ka piirkonnajuhid. Sauga piirkonnas on selle rolli saanud Priit Ruut, Ares
Signe Rõngas, Toris Jüri Puust ning Sindis Raigo
Paulberg. Ehk kui on midagi mureks ja te ei tea,
kelle poole peab pöörduma, siis võite alati nende
jutule minna.
Teenuskeskustega on asi seevastu pisut keerulisem. Selguse ja parema tulemuse saavutamise
eesmärgil koondasime inimesed valdkondlikkesse osakondadesse. Osakondade loomine on
ennast igati õigustanud, sest olulisel määral on
kasvanud inimeste kompetents ja sünergia ning
lisaks võimaldas see pea 10% väiksema koosseisuga hakkama saada. Teenuskeskustes panime
teenuseid osutama piirkondlikud sotsiaaltöötajad, kuid siis hakkas kogu asi sõltuma
nende päevaplaanist. Kui neil tuli majast välja
minna, võis juhtuda, et maja jäi tühjaks. See
viis omakorda juhtumiteni, kus enne vallamajja tulekut helistati mulle küsimusega, et
millises majas ma täna avaldust esitada või
sündi registreerida saan. Ehk siis inimesed olid
valmis sõitma, kuid ei teadnud, kuhu. See kõik
sundis meid asja üle vaatama sellise pilguga,
et tagada kõik vajalikud teenused igapäevaselt
ühes kindlas punktis. Sellest lähtuvalt jõudsime
oma aruteluga sinna, et teenuskeskustes tagame
ainult sotsiaalteenuste olemasolu ning aeg-ajalt
võtavad seal vastu ka piirkondade juhid ning
eelnevalt kokku leppides ka kõik teised ametnikud. Kõik muud teenused on kättesaadavad
vastava osakonna juures.
Siinkohal pean aga tänama meie raamatukogusid ja nende juhti Ene Michelist, kes kohe
härjal sarvist haarasid ning vallavalitsuse info
jagamise ja avalduste vastuvõtmise enda südameasjaks võtsid. Sellega laienes teenuspunktide
arv sisuliselt neljalt üheteistkümneni.
Võttes eelnevat kokku, siis püüame tegutseda
vägagi optimaalse seltskonnaga, et jätkuks
rohkem raha toetusteks, investeeringuteks ja
teenuste arendamiseks. Kedagi kuskile istuma ja
avalduste laekumist ootama panna me ei soovi,
sest see oleks puhas aja ja raha raiskamine. Lisaks
anname endast parima erinevate e-teenuste arendamises, et asjad saaks lahendatud kodus või
tööl muude toimetamiste kõrvalt.
Ilusat lähenevat advendiaega soovides
Lauri Luur, vallavanem 

Kui miski tundub liiga
hea, et tõsi olla, võib
   " 
ANDREA REBANE
NOORSOOPOLITSEINIK

Ebatavaliselt soodne hind
võib olla märk sellest, et
tegemist on pettusega.
See kehtib nii internetiostude kui ka näiteks
koduukse taha ilmunud
pakkujate kohta. Enimlevinud pettus on see,
et pakutakse soodsa
hinna eest mõnd toodet
ja küsitakse ettemaksu.
Kaup lubatakse tuua
hiljem, kuid tegelikkuses
olete ilma nii rahast kui
tootest. Internetiostude
puhul tihtipeale toodet
päriselt ei eksisteeri või
see ei vasta kirjeldusele.
Kuigi selle eest on politsei
ka varem hoiatanud, on
oluline seda aeg-ajalt ikka

meelde tuletada ning
kindlasti tuleb rääkida
ka oma eakate sugulaste
ja tuttavatega, kuna just
üksi elavad eakad on
petturite sihtgrupiks.
Ka
internetipettused
kasvavad hoogsalt. Nii
on väga levinud e-kirjad,
kus õnnitletakse suure
lotovõidu puhul, selle
kättesaamiseks aga palutakse maksta teenustasu
või kuhugi helistada.
Ametliku
lotovõidu
kättesaamiseks aga ei ole
vaja kellelegi teenustasu
maksta.
Politsei palub enne ostu
sooritamist olla veendunud, et tegemist on
ametliku edasimüüja ja
usaldusväärse
isikuga.
Kahtlaste tegevuste korral
palume sellest teavitada
esimesel võimalusel. 

PIIA SALUNDI
TEABESPETSIALIST

Kuigi 5. november oli jahe ja
sombune, valitses Suigu lasteaia
ees päikeseline meeleolu. Vast
renoveeritud lasteaiahoone avamisele oli kogunenud lasteaiapere ja
hulk külalisi. Avasõnad ütles Are
kooli direktor Anneli Uibu, lindi
lõikasid läbi volikogu esimees
Enn Kuslap, abivallavanem Signe
Rõngas ja aktsiaseltsi Eston Ehitus
esindaja Raivo Pulk.
Signe Rõngas ütles, et kohalikuna on talle Suigu lasteaed
väga südamelähedane olnud ja
on ääretult tore, et juba aastate
eest alguse saanud projekt lõpuks
teoks on saanud. Kolm aastakümmet tagasi lasteaed-algkooliks ehitatud hoone sai remondi
käigus uue katuse, aknad, uksed,
ventilatsioonisüsteemi ja soojustuse. Katusele paigaldati päikesepaneelid. Keskkonnainvesteeringute keskus toetas projekti 258
352 euroga, kokku läks remont
maksma 670 410 eurot. Ainus
murekoht on sademevete kogunemine lasteaia ümbrusese juurdepääsuteedele ja platsidele, kuid

Rõngase sõnul käib juba projekteerimine olukorra lahendamiseks
ja ehitamiseni plaanitakse jõuda
järgmisel aastal.
Anneli Uibu tänas südamlikult kõiki, kes lasteaia uue kuue
sünnile on kaasa aidanud, püüdlikult esinesid lasteaia laululapsed,
häid soove, lilli ja kingitusi jagasid
külalised. Remonditud ruume
näidates lausus lasteaia õppejuht
Ülle Krusemann kergendatult, et
tänavu saab talvele vastu minna
nii, et ei pea lekkiva katuse pärast
muretsema ja lagedest tilkuvale
vihmaveele kausse alla sättima.
Ta kiitis lapsevanemaid, kes renoveerimistöödega
paratamatult
kaasnenud ebamugavustesse väga
mõistvalt suhtusid. Rõõmsa ilme
saanud rühmaruumides askeldasid asjalikult ja rahulolevalt
vahepeal tuppa jõudnud lapsed,
kõikjalt õhkus hubasust ja kodust
soojust.
Rohkem pilte valla kodulehe
pildigaleriis. 

Vallavalitsus külastas
aktsiaseltsi Danspin
KAIE TOOBAL
ARENDUSNÕUNIK

31. oktoobril külastas vallavalitsuse esindus Sindi ettevõtet
Danspin ASi. Danspin tegeleb villa
ja vaibalõnga värvimisega juba
25 aastat. Esinduse võttis vastu
ettevõtte juht Dennis Ulrik Kristensen, kes tunneb heameelt, et
saab olla osaline Sindi elanike elu
arendamises. Ta kinnitas, et Sindis
on maailma suurim värvimaja,
kus värvitakse vaibalõngu väga
erinevate sektorite jaoks: vastavalt
ettenähtud tingimustele näiteks
tulekindlaid hotellidele, veekindlaid kruiisilaevadele, antistaatilisi
lennukitesse, lõhnatuid ja allergiavabu lasteaedadele ning antibakteriaalseid haiglatele. Danspini
värvitud lõngast vaibad on Silja
Line’i ja Tallinki laevades ning
spaahotellis Georg Ots. Lõngu
eksporditakse üle maailma: Ameerikasse, Hispaaniasse, Saksamaale,
Taani, Soome, Norra, Hollandisse,
Inglismaale jne. Värvimiseks kasutatavad värvid on vees lahustuvad,
kusjuures kogu värv läheb prot-

Laadale, laadale....
ERIKA SÕRMUS
ASTRID PULS

SINDI LASTEAIA PEDAGOOGID
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Sindi Rocki panus noorte
muusikasse
KATARIINA VAABEL
KOMMUNIKATSIOONINÕUNIK

1. novembril andsid Sindi Rocki
juubelifestivali korraldajad Maarja
ja Taavi Burket Sindi avatud
noortekeskusele
üle
üritusel
noorte
huvitegevuse
toetuseks kogutud raha eest soetatud
muusikavahendid.
“Sindi Rockil korraldatud oksjonilt saadud 1000 euro eest soetasime koostöös Pärnu pillipoe
Muusik spetsialistidega kvaliteetsed lisad noortekeskuse bändiruumi: soolokitarri, bassivõimu
ja basskitarri ning uued trumminahad olemasolevale trummikomplektile,” ütles Maarja
Burket. Tema sõnul olid pillipoe
töötajad meeldivalt üllatunud, et
on olemas selliseid inimesi, kes
noortesse panustavad. “Noortekeskuses võeti meid väga soojalt
vastu, noored olid valmistanud

sessi käigus lõnga sisse, eraldamata
jääkprodukte.
Tööd tehakse kolmes vahetuses
seitse päeva nädalas, Dennis Ulrik
Kristensen kiidab meeskonda ja
hindab pikaajalise kogemusega
töötajaid. Danspinis on tööl 93
ettevõtte enda töötajat ning 26
renditöölist. Töötajate toitlustamiseks on renoveeritud ruumid teisel
korrusel, lähiajal plaanitakse füsioteraapiakabinetti ja ruumi jõusaali
jaoks.
Taani kontserni kuuluv Danspin
AS teenis 2018. aastal 5,06 miljoni
eurose käibe juures 0,93 miljonit
eurot tegevuskasumit. 2018. aastal
nomineeris Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Danspin ASi
aasta välisinvestori auhinnale,
sest ettevõte on paistnud silma
Eestisse tehtud otseste välisinvesteeringutega ning panustanud
siinsesse majandusellu uute tehnoloogiate toomise ning töökohtade
loomisega.
Danspin toetab laste ja noorte
meeskondlikke spordiharrastusi.
Vaata rohkem infot ettevõtte veebilhelt www.danspin.ee. 

väga maitsva küpsisekoogi. Tutvusime noortekeskuse uue juhatajaga ja keskuse ruumidega. Koos
John Silveri ja Marttiga vaatasime
toodud asjad üle ning tundus,
et noored jäid rahule.” Maarja
sõnul tehti just nende noormeestega eelnevalt koostööd, saamaks
teada, mida noortekeskuse bändiruumil enim vaja läheb. “Põgusalt
arutlesime selle üle, mis neil parasjagu käsil on, ning selgus, et tegeletakse bändiga, kuid puudu on
trummar ja bassimängija. Bändikaaslasi olevat keeruline leida, sest
kohalike noorte huvi bänditegemise vastu pole väga suur,” edastasid korraldajad noorte mure.
Ehk aitab just uute vahendite
saabumine kaasa huvi tekkimisele. Sindi avatud noortekeskuse
Facebooki lehel seisab: “Esimesed
duurid uuel kitarril tegid noortekeskuse bändiruumi tihedad kasutajad John Silver ja Martti, kes olid
antud vahendite üle üliõnnelikud.
Suur-suur tänu toetajaile.” 

PILTUUDIS:     568
   56   
    56 , 
: , ..  8 "  
   $%  

Ühel septembri keskpaiga pärastlõunal peeti Sindi lasteaia õuealal
juba traditsioonilist sügislaata.
Toreda ürituse õnnestumiseks oli
ilmataadiltki ilus ilm ja päikesepaiste vihmaste päevade vahelt
välja meelitatud. Ettevalmistused
laadaks olid juba mitu päeva või
isegi nädalat tagasi alanud: käidi
seenel-marjul, valmistati hoidiseid
ja muid maiusi, millega teisi üllatada. Laadalistele pakuti maitsvat
laadasuppi. Lisaks hoidistele olid
nobenäpud väljas oma käsitöödega. Suured tekstiilist poekotid
olid eriti minev kaup. Leidus ka

muid kudumeid, mis vastu sügist
omaniku leidsid. Lastele pakkusid
enim lusti vigurõhupallid ja õnneloos – kes siis ei taha õnnelikuks
saada!
Sindi lasteaia terviseedenduse
meeskond pakkus sooja piparmünditeed, mille eest tasu ei tahetudki
– soovitati teha annetus õuealale
ronimispüramiidi
soetamiseks.
Idee meeldis lastevanematele, sest
kokku kogunes ronimispüramiidi
fondi koguni 176 eurot ja 10 senti.
Kõhud head-paremat täis ja kotid
talvevarudest
pungil,
asutati
koduteele. Ilus õhtupoolik perega
värskes õhus oli lõppemas. Kui
viimased inventarihunnikud kuuri
hakkasid saama, avanesid taevaluugid ning rammusad vihmapiisad vallutasid äsja melus olnud
lasteaia hooviala. 
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TÄNAVAVALGUSTUSE RIKETEST
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Sindi gümnaasiumis toimus
'$
 
 
õppelaager
KERDI MIHHAILOVA
TATJANA VIKS

SINDI GÜMNAASIUMI ÕPETAJAD

Vaheaja alguses 18.-19. oktoobril
toimus
Sindi
gümnaasiumis
Pärnumaa
matemaatikute
õppelaager. Selleaastane laagrit läbiv
teema oli “Meie valime suuna ja
sina valid kiiruse”. Juba kuuendat
korda toimunud laager oli pühendatud maakonna reaalainetehuviliste noorte teadmiste täiendamisele ning sarnaste huvidega noorte
kokkusaamisele.
Esimesel laagripäeval toimus 30
laagrilise kogunemine (koolidest
olid esindatud Sindi gümnaasium,
Pärnu-Jaagupi põhikool, Kilingi-Nõmme gümnaasium, Tori põhikool, Uulu põhikool, Lõpe kool,
Vändra gümnaasium, Tootsi lasteaed-põhikool, Paikuse põhikool),
sissejuhatuseks laagri avamine ja
Sindi gümnaasiumi tutvustav ringkäik. Õpilased kogunesid gruppidesse ning suundusid töötubadesse.
Kiiruse töötuba viis läbi Erkki
Tempel, loogikapõhiste lauamängude töötuba Kerdi Mihhailova.
Kiiruse töötoas saadi teoreetilisi
teadmisi kiiruse mõistest ning sooritati praktilisi ülesandeid. Loogikapõhiste lauamängude töötoas tutvusid
õpilased kaardimängudega, üheinimese nuputamismängudega ning
üks-ühele mängudega, õpiti selgeks
ning praktiseeriti ruumitaju ja mälu
arendavaid mänge nagu „Swish“,
Hiina kabe, „The Strategy Game“,
„Pentago“, „Vortex“ jne. Peale töötube
liiguti rühmatööde juurde, kus tuli
suvaliste asjade hunnikutest rühma
peale kokku ehitada töötav katapult
ning demonstreerida selle töökindlust. Saginat oli palju ning lõpuks oli
igal rühmal olemas erineva disainiga
töötav katapult – lihtsalt suurepä-

rane! Esimene päev lõppes lõbusa
mängudeõhtuga ning peale paaritunnist mängimist suunduti ööseks klassiruumidesse puhkama.
Teine päev algas virgutava hommikuvõimlemisega – kogu Sindile, alates
väliujulast ja lõpetades laululavaga,
joosti orienteerudes tiir peale. Jõuti
arusaamisele, et Sindis on palju ilusaid
ja huvitavaid kohti, millega tutvuda
ja mida uurida. Päev jätkus töötubadega. Huvitava keemia töötuba viis
läbi Hele Nööri, maastikuarhitektuuri töötuba viisid läbi maaülikooli
tudengid. Keemia töötoas räägiti
ainetevahelistest
reaktsioonidest
ning konstrueeriti laavalamp – eri
värvi kaunid mullid vallutasid klassiruumi. Maastikuarhitektuuri töötoas
tutvustasid tudengid maastikuarhitektuuri ja seda eriala. Kõik õpilased
joonistasid oma unistuste maastiku
pealtvaates ja voolimismassiga tehti
sellest 3D plaan. Käidi ka õuest oma
plaanile sobivaid täiendusi korjamas.
Laager
lõppes
traditsioonilise
õpilaste ja korraldajate tänamisega.
Ükski osavõtja ei pidanud laagrist
tühjade kätega lahkuma – bingomasina keerutamisel saadi lototronist
omale number, millele vastava koti
omanikuks õnnelik osaleja sai. Kotte
aitasid täita TÜ teaduskool, AS
Kalev, Maanteamet, AS Kuma, The
Body Shop, AS Viking Line, Kilingi-Nõmme gümnaasium ja Sindi
gümnaasium.
Aitäh Pärnumaa matemaatikaõpetajate aineühenduse aktiivi liikmetele huvitava, lõbusa ja hariva laagri
korraldamise eest. Tänan Sindi
gümnaasiumi osavõtjaid Armin
Kulli, Leana Kaske, Laura Lelebinat ning Kert Mathias Kapakut.
Suurimad tänusõnad ka asendamatule abilisele Kaur Kasemaale, kes
aitas õhtust koosviibimist planeerida
ja läbi viia.
Oli üks suurepärane nädalavahetus,
kahju, et see nii ruttu lõppes. 

Liikluspäev Tammiste lasteaias oli Sindi
õpetlik ja lõbus
gümnaasium
rattasõit lasteaia liiklusväljakul. taas
SIRET MERILA
Huvitavaid ja mängulisi tegevusi
jätkus kogu õuealale. Külalised rahvusvahelisel
Tammiste lasteaia õueala oli oktoobri tutvustasid oma töövahendeid ja
alguse sügishommikul saginat täis. lubasid uurida politseiautot nii seest pildil
TAMMISTE LASTEAIA ÕPETAJA

Traditsiooniks kujunenud liikluspäeva juhtisid loomadeks maskeerunud õpetajad Evelin Bergmann
(siil), Anneli Kondrad (orav) ja Siret
Merila (jänes).
Põnevuse
tekitamiseks
alustati
ulakate trikkide demonstreerimisega, eirates liiklus- ja ohutusreegleid. Lubamatu tegevuse katkestasid
piirkonnapolitseinik Rain Reinson
ja noorsoopolitseinik Karmen Raud,
kes liiklushuligaanidest loomadele
ja pealtvaatajatest lastele ohutus- ja
liiklusreegleid selgitasid. Kohal oli
ka laste poolt erilise põnevusega
oodatud Lõvi Leo (piirkonnapolitseinik Merike Teder), kelle juhendamise ja valvsa pilgu all toimus

J   

kui väljast. Lapsed said liiklusohutusalaseid teadmisi kinnistada valgusfoorimängus ja detektiividena otsida
politsei turvalindiga ümbritsetud alal
mängu operatiivsõidukeid.
Tammiste lasteaed tänab Lääne
prefektuuri Pärnu politseijaoskonna
töötajaid meeldejääva ning lapsesõbraliku koostöö eest. Samuti kuulub
meie suur tänu Kastaninublude
rühma lapsevanematele Tarmo ja
Jane Sälikule, kes kinkisid osaühngu
Roadwolf toel kogu lasteaiaperele
helkurid, et oleksime pimedas veelgi
nähtavamad.
Panustamine laste liikluskäitumise
kujunemisse on hindamatu tähtsusega. Ohutut ja turvalist liiklemist! 
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TORI PÕHIKOOLI HUVIJUHT

Novembri esimesel nädalal korraldas
Tori põhikooli õpilasesindus stiilinädala. Stiilinädal ja igale päevale
vastav stiil kuulutati välja juba enne
vaheajale minekut, et õpilastel,
kes soovivad osaleda, oleks aega
kostüüme välja mõelda ja neid
valmistada.
Eraldi halloweeni sündmust koolis ei
toimunud, niisiis said õpilased ennast
kostümeerida stiilinädala esmaspäeval. Koolimaja kihas erinevatest
õudsetest ja armsatest tegelastest. Oli
väga palju uhkeid kostüüme, millega
oli tõesti palju vaeva nähtud. Näiteks
märgati koolis ise tehtud kõrvitsapead, saatanaid, nõidu, kummitusi,
kloune ja jokkereid.
Teisipäev oli raamatu ja ﬁlmitegelaste
päev. Jällegi oli koolis palju erine-

vaid tegelasi. Kõige populaarsemad
olid printessid, Supermanid, Pipid ja
Lotted.
Kolmapäeval olid kõik kuulsused.
Nublusid oli majas kohe mitmeid,
samuti ka Liis Lemsalusid, aga kohal
olid ka Markko Märtin, Getter Jaani
jpt.
Neljapäeval oli igal klassil loosiga
tõmmatud oma värv ning kõik nägi
välja nagu vikerkaar või suur värvipott. Väga vahva.
Nädala viimasel päeval aga sai kooli
tulla tuduriietes. Õpilastel olid
kaasas kaisukad ja padjad ning seljas
hommikumantlid ja pidžaamad.
Õpilastele väga meeldis ja kõik
tundsid ennast mugavalt.
Igal päeval valisid õpilasesinduse
liikmed välja parimad kostüümid
ning lemmikud said põsele tähekese
või täpikese. Tähistatud õpilased
said huvijuhi juures väikese autasu.

Tore, et ka õpetajad olid väga stiilselt
ja loovalt riietunud. Kuna stiilinädalat on korraldatud ka eelnevatel
õppeaastatel, oli võrreldes eelmise

TEABESPETSIALIST

26. oktoobril toimunud kuuenda
Tori hoidiste minimessi peakorraldaja Kaire Parts väljendas
pärast messi lõppu siirast rõõmu:
„Emotsioonid on laes ja hoidistest
kõht täis. Oli tore, et jällegi oli
palju hoidistajaid välja tulnud ja
ega ka maitsjatest puudus olnud.
Maitsma oli tuldud ka kaugematest kohtadest – Mulgimaalt,
Tartust ja Elva kandist. Ikka
selleks, et uudistada ja miks mitte
järgmisel aastal ka osaleda.“
Messil osales 13 hoidistajat, nende
seas nii eraisikuid kui asutuste
esindajaid. Rahval oli võimalik
valida oma lemmik 92 erineva
hoidise (neist 45 soolast ja 47
magusat) hulgast. Tiitli „Magus
põrgumaius“
võitis
Katrin

Mihkelsteini rabarberivõie, II
koha sai Tori põhikooli suvikõrvitsa-ebaküdoonia moos, III koha
Pärnumaa kutsehariduskeskuse
porgandivõie. Tiitli „Soolane
põrguvürst“ pälvis Tiiu Sommeri
“Särtsu kurk”, II koha Rein Soone
köögiviljad marinaadis ja III koha
Leelo Lusiku tuline paprikasalat.
Žürii koosseisus Sten Märtin
(Wasa restorani peakokk), Jana
Malõh (Tori abivallavanem) ja
Helju Rohtsalu (naisseltsingu
Lained liige) tunnistas parimaks ahhaa-elamuseks Katrin
Mihkelsteini rabarberivõide, II
koha vääriliseks pidas žürii Rein
Soone tomatisalatit ja III koha
vääriliseks Aneli Tohu umbrohusiirupit. Eriauhinna andis žürii
Tiiu Sommerile parima väljapaneku ja tutvustuse eest ning Tori
valla raamatukogule uuendusliku

SINDI GÜMNAASIUMI ÕPETAJA

Alates 1. septembrist 2019 osaleb
Sindi gümnaasium järjekordses
Euroopa Liidu poolt rahastatud
projektis „Combating Against Discrimination and Bullying”.
Projekt keskendub ühiskonnas väga
aktuaalsele teemale – diskrimineerimise ja koolikiusamise vastasele
ennetustööle. Kuna Sindi gümnaasium on liitunud ka kiusamisvastase KiVa programmiga, siis on
käesolev projekt väga hea võimalus
kogeda, kuidas tegutsetakse samade
teemadega teistes riikides. Projektis
osalevad ka koolid Prantsusmaalt,
Türgist, Rumeeniast, Bulgaariast ja
Itaaliast.
Projekt kestab kaks aastat. Selle
käigus toimuvad õpilaste ja õpetajate regulaarsed kohtumised ning
tegevused, mis aitavad luua noortel
omavahelisi häid suhteid. Õpitakse
tundma ja lugu pidama teistest rahvustest ning nende maade
kommetest. Esimene kohtumine
toimub detsembris Türgis. 

Sauga kooli
õpilased osalesid
 #   
„Väike koolicanto
2019“
TIINA MÄNNIK

SAUGA PÕHIKOOLI ÕPETAJA
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Tori hoidiste minimessil leidus põnevaid maitseid
PIIA SALUNDI

aastaga seekord märgatavalt rohkem
osavõtjaid.
Oli väga vahva nädal, mis tekitas
palju elevust! 

SILVA SIKK

lähenemise eest - peale hoidiste
pakuti võimalust kohapeal boršipõhjast valmistatud suppi maitsta
ja
laenutada
teemakohaseid
raamatuid.
Tori naisseltsing Lained andis
välja eriauhinna Pärnumaa kutsehariduskeskusele. „Kutsehariduskeskus on alati kohal oma õpilaste
valmistatud hoidistega, kandes
sellisel moel edasi hoidistamise
traditsiooni,“ põhjendas Kaire
Parts. „Tore on, et meil ei kao
hoidistamise traditsioon ning just
selleks see väike vahva minimess
on ellu kutsutud. Täna on taas,
mida meenutada ja saame hakata
ette valmistama järgmise aasta
messi, mis peaks toimuma oktoobrikuu viimasel laupäeval. Suur
tänu messi toetajatele, kelleks on
Tori vallavalitsus, Tori rahvamaja
ja MTÜ Mailane,“ lisas ta. 

 $% 

Sauga põhikooli
õpilased
käisid Kabli
külastuskeskuses
MAILE LILLETAI

SAUGA PÕHIKOOLI ÕPETAJA

30. oktoobril osalesid Sauga põhikooli 1. ja 2. klasside õpilased Kabli
külastuskeskuse
sügisprogrammis
“Tulid mehed kirvesteta, ehitasid
maja nurkadeta? Sipelgad”. Sel ilusal
päiksepaistelisel sügispäeval saime
teada, mis on kõige silmatorkavamad
ehitised meie metsades, kes elavad
nendes uhketes lossides, mis tegelikult toimub selles pealtnäha süsteemitus okaste ja oksakeste hunnikus,
mida sipelgad söövad ja kuidas
nad oma toitu hangivad, mis ülesanded on sisetöölistel, välistöölistel,
ammedel ja mida teeb sipelgaema,
mis kasu on sipelgatest inimestele,
mis juhtuks, kui neid enam ei oleks
jpm. Lisaks oli meil võimalus näha,
kuidas käib lindude kaalumine ja
rõngastamine. Oli väga põnev ja
hariv õppekäik. 

Pärnu maakonna väiksemate koolide
1.-5. klasside õpilaste laulufestival
„Väike Koolicanto 2019“ toimus 4.
novembril Pärnu-Jaagupi põhikoolis.
Laulufestivalil osales 69 õpilast 16
juhendajaga 16 maakonna koolist.
Noori lauljaid hindas žürii koosseisus
Eva Taul (Pärnu-Jaagupi muusikakooli klaveri- ja lauluõpetaja), Kersti
Aas (Pärnu Ülejõe põhikooli kitarriõpetaja ja harrastuslaulja) ja Kaspar
Sume (Pärnu-Jaagupi muusikakooli
klaveri- ja lauluõpilane). Iga kool oli
ette valmistanud kaks numbrit. Žürii
tunnustuse pälvisid neli ansamblit
ja üheksa laulusolisti. Sauga põhikooli esindasid 2.a klassi laulusolist Arabella Soosaar, kes esitas K.
Murandi laulu „Pesapuu“, ja 5.a klassi
õpilane Eliise Ellik, kes laulis E. Talsi
laulu „Sõbrad, mu kallid“, saates end
ise ukulelel. Mõlemad noored lauljad
pälvisid žürii tunnustuse. Tore
muusikapidu lõppes osalejate ühise
tordisöömisega. 

\    : 
:/ $%
 

6 | TORI VALLA TEATAJA

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 kirjutas igasuguste sündmuste puhul sõnavõtte: tervitusi, kõnesid, järelehüüdeid. Siin üks väike osa
tema järelehüüdest õele. Ka
on ta kirja pannud, et nendel
matustel on pärgasid asetatud
kalmule 35, matuselisi oli
140 ja hobuseid matuserongis
33. Ilm oli pilves, vaikne,
külma 5˚. 

Kuidas väikestest saab suur
ILUKIRJANDUSLIK JÄRJEJUTT
1. osa
LEA PUUST
Kui väikesed vallad hommikul ärkasid, oli uus suur vald
juba sündinud.
„Issand jumal! Kas me magasime midagi maha?“ ahhetas
Tori vald ja tõstis pilgu kirikutorni poole.
„Mis toimub!?“ ei saanud Are vald asjale pihta.
„Kas kõik külad on ikka veel meie?“ küsis unine Sauga
vald.
„Miš šee šiiš nüüd tähendab, kaš meie linn jääb ikka
allešš?“ susistas Sindi linn.
Tori vald pani Are poole jooksu, et asja arutada kõigepealt
ühe naabriga. Käidi koos saunas, joodi õlut ja jõuti tõdemusele, et midagi suurt on toimunud, aga ehk maha pole
veel magatud midagi.
Unine Sauga pani Sindi poole liduma, viskas tee peal veel
vett silma, et uni lõplikult kaoks ja saaks ka midagi selgemaks. No selguski siis, et külad on veel alles ja Sindi linn
jääb ka oma kohale.
Siis arvati, et neli pead on ikka neli pead. Vaja kõigil
kokku saada. Otsustati kohtuda Sindi saunas. Seal küll
sooja vett polnud, aga arvati, et parem ka, külm hoiabki
pea värskema.
Hakati siis arutama, et kui juba uus suur vald on sündinud,
siis peavad nad ju seal sees kõik koos hakkama saama.
Aga kuidas? Selge see, et kohanemisvõime on ellujäämise
alus, aga kuidas ja kellega sa kohanema pead? Mis see
kõik endaga kaasa toob? Kas kõigil neljal jagub tahtmist,
tarkust ja mõistust, et koos toimima hakata?
Kõigepealt oli vaja ühist nime. Tori vald lõi letti oma
trumbi: „Oleme kõik olnud nii ehk naa Tori kihelkonna
piiridega seotud, jäägu Tori vald!“
Jäigi. Kuigi ega kõik nii libedalt läinud, nagu siin sõnades
öelda saab, arutamist ja vaidlemist oli küllaga. Ka nimevariante oli mitu.
Sümboolikaga oli keerulisem. Kuidas kõiki ühendada?
Siiani oli igaühel oma lipp ja vapp. Mida võtta, mida jätta?
Koguneti jällegi Sindi sauna. Seekord oli saun kuumaks
köetud. Küll vaagiti odaotsi ja hobuseid, hobuseraudu ja
põrguvürsti, looklevat jõge ja laiuvaid metsi. Vahepeal
kalduski kaalukauss juba põrguvürsti kasuks, vist sellepärast, et saunas oli kuum nagu põrgus. Aga keegi kallas
sel hetkel kõik saunalised külma veega üle ja mõte töötas
edasi.
Äkki nähti aknast mööda kappavat musta ratsut, kaetud
kuldse-valge-punasevärvilise siiditekiga, mil keskel hobuseraud ja veel mõned väikesed vigurid. Kõik jäid ilmutust
vaatama!
„See ongi see, mis meil vaja!“ hõiskasid kõik kooris, sest
koorilaul on meil hinnas. Üks probleem jälle lahendatud!
Nüüd on aeg edasi tegutseda, aga kuidas?
Järgneb…
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Slavjanotška tähistas juubelit suurejoonelise kontserdiga
JUTA VELLESTE

SINDI NAISLIIDU ESINAINE

26. oktoobril tähistas Sindi seltsimajas
oma 25. aasta juubelit Slaavi kultuuriühingu koor Slavjanotška eesotsas
koorijuhtide Tõiv Tiitsu ja Niina
Mozessoviga. Kontsert toimus suures
saalis ja kuulama oli tulnud üle kahesaja inimese. Kava oli täiuslik, ehe ja
võluv, kestes kolm tundi. Kontsert,
mis oli võrratult ilus ja kaasahaarav,
koos kaunite kostüümide ja saalikaunistustega, tegi selle peo uhkeks ja
eriliseks, juubeli vääriliseks.
Esinesid:
Slaavi kultuuriühingu segakoor Slavjanotska, Sindi;
tantsukoor Sudaruški, Pärnu;
vokaalansambel Russkaja Pesnja;
Pärnu;
Ukraina
seltsi
vokaalansambel
Barvinok, Pärnu;
tantsuansambel Omasoodu, Sindi;
tantsuansambel Kuu, Sindi;
Saare Vene selts, Kuressaare;
vokaalansambel Rodnõe Parevõ,
Pärnu;
tantsuansambli Pärlike naisrühm
Fantazia, Pärnu;
Vasil Zotocich akordionil koos küla-

lisega Moskvast: Al-Der Sõsojev balalaikal ja kitarril;
ansambel Russkaja Radril, Vangaži
Läti;
ansambel Krapiva, Tallinn.
Järgnesid õnnitlused kõikide kollektiivide poolt. Eriti meeldiv oli, et õnnitlema tulid Tori vallavanem Lauri Luur,
abivallavanem Jana Malõh, Sindi
seltsimaja juhataja Anneli Uustalu ja
endine Sindi linnapea Marko Šorin.
Sindi naisliidu poolt õnnitles esinaine
Juta Velleste.

 ]   ;W/ 

Slavjanotška kollektiiv ja koorijuht
Niina Mozessov tänavad Tori vallavalitsust toetuse eest, olles sealjuures
tänulikud ka Sindi seltsimaja juhatajale Anneli Uustalule igakülgse abi
eest. Samuti tänavad nad MTÜ Vähemusrahvuste Liidu esinaist Galina
Ivanovat õnnitluste eest ning kõiki
osalemise ja õnnitlemise eest nende
tähtsal juubeliüritusel.
Aitäh kõigile ja uute kohtumisteni!
Rohkem pilte valla kodulehe
pildigaleriis. 

 $%  

Are perepäeval sai mängida Pipiga ja MTÜ Pärnumaa
Lasterikkad
näha tsirkust
KARMEN LEPPOJA
kutsub liituma
ARE KOOLI HUVIJUHT

3. novembril said Are kandi perenaised
pühapäevaste pannkookide küpsetamisest vabastuse, sest Are huvikeskuses algas
kell 11 perepäev. Kuidas siis ikka pühapäevahommikuid alustada, kui mitte
pannkookidega? Eriti mõnus, kui astud
majja ja koogilõhn kõditab ninasõõrmeid, ja mis veel parem – koogid küpsetatakse valmis. Ainus mure on, millist
moosi valida. Valik oli suur ja kõik oli Are
kandi perenaiste toodang – nii koogid
kui ka moosid. Tass piima lapsele ning
kohvi vanemale, kas pole mitte mõnus?
Maitsev soe kook kõhus, sai sõbraga
juttu puhuda, Pipiga hullata, härra Nilssoniga „hängida“, noortekeskuse nurgas
tegutseda, tänavareketit mängida ning
lihtsalt olla ja vaadatata seda siginat-saginat. Sagimist oli palju, kuna sel päeval
külastas huvikeskust 400 inimest.
Märkamatult oli kell saanud 12 ning
algas kontsert, kus esinesid Suigu lasteaia
lapsed ja Are kooli õpilased. Lapsed
olid ülitublid ja julged ning õpetajad
on teinud väga head tööd. Kindlasti
kuuleme kunagi meie kandist sirgunud  6"& 
kuulsustest. Kahjuks jääb seda varjutama   $%
mõttekoht, et õpime kuulama, ka siis, kui
oma laps parasjagu laval ei ole. Oleme Nagu ikka, saavad head asjad alguse kooseeskujud oma lastele. Peale kontserti tööst. Koostegemise rõõmus osalesid Are
algas päris ehtne tsirkus ning pannkoogi- huvikeskus, Are avatud noortekeskus, Are
lõhna vahetas välja popkorni lõhn. Nagu kool, Suigu lasteaed, Are kooli hoolekogu
ütlevad laulusõnad: „Lastest, vaaridest, ja õpilasesindus, MTÜ Terve Are, Suigu
armund paaridest tsirkus mööda ei läe...” noortetuba. Aitäh!
Järgmiste koostegemisteni! 
– ei läinud ka Ares.

PILTUUDIS:     , 
   $%&

Juba peaaegu 26 aastat tegutsenud vabatahtlik ühing MTÜ Pärnumaa Lasterikkad koondab enda alla peresid, kus
leibkonnas on vähemalt 3- kuni 19-aastast
last ja/või kuni 26-aastased statsionaarses
õppes õppivad või ajateenistuses olevad
noored.
Tori vallast on hetkel liitunud peresid 57.
Kõige suuremate laste arvuga pere on 9
lapsega pere.
Ühing koondab enda alla peresid, kellel
on soovi ja tahe koos toredate koolituste,
tegevuste ja ühisürituste kaudu aega veeta
ja anda ka omapoolne panus vabatahtlikuna liidu tegevustes. Ühing vahendab
Soomest tulevat toiduabi ja korraldab
aastas 2-4 koolitust. Sellel aastal on
olnud nt käsitööring/koolitus, kus taaskasutatud materjalidest valmistatakse
toiduabi pakkimiseks toidukotid.
Ühingul on neli korda aastas kindlad
üritused: emadepäev, isadepäev, suvepäev
ja jõulupidu. Nendest kõikidest üritustest
on hea ülevaade meie kodulehel www.
lasterikkad.ee/parnumaa.
Igakuiselt oleme vastavalt aastaajale või
kalendri tähtpäevadele teinud tegevusi
Pärnus Kuninga 34 või läinud toast välja
erinevatesse maakonna nurkadesse uudistama, mis seal põnevat leidub.
Ühingu ruumid on avatud kolmapäeviti
kell 10-18, sel ajal võib tulla vaatama ka
meie riietetuba, mille sortiment uueneb
iga kuu ja annab peredele võimaluse
tasuta riideabi saada. Ühingu ruume
on võimalik kasutada ka väikesteks
sünnipäevapidudeks.
Samuti vahendame aastas mitmeid
suurüritusi, mida korraldab Eesti lasterikaste perede liit, mille tegevusi saab näha
nende kodulehelt www.lasterikkad.ee.
Kui sa tunned, et soovid olla üks meie
liikmetest, siis on sul võimalus perekaart.
ee lehel täita avaldus liikmeks astumiseks
ja soetada endale perekaart, mis annab
sulle väga palju soodustusi erinevates
eluvaldkondades.
Arvestama peaksid sellega, et ühing
toimib liikmemaksudest, ehk et
ühekordne sisseastumistasu on 36 eurot
ja liikmemaks terve aasta peale 36 eurot,
aga see sõltub muidugi sellest, millises
kuus sa meiega liitud.
Nii, et hea Pärnumaa suurpere – me
ootame sind enda liikmeks, et koos argimuredega rinda pista, ühiselt vahvaid
üritusi väisata ja olla sulle abiks erinevates
eluvaldkondades.
Kui soovid veel enne liitumist lisainformatsiooni, helista julgesti telefonil 5981 8001
või kirjuta meile
parnumaa@lasterikkad.ee. 
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SÜNDMUSTE KALENDER

Tori sotsiaalmaja huviringid

Pühapäeval, 1. detsembril
Kell 11 ESIMESE ADVENDI TÄHISTAMINE Sauga
noortekeskuses. Etendus, pilliringi noorte ja tantsuringi laste esinemine. Tasuta, kõik huvilised on
oodatud!
Kell 12 ESIMESE ADVENDI KONTSERT Tori kirikus,
esinevad Sindi muusikakooli õpilased ja õpetajad.
Kell 12 ADVENDIAJA ALGUSE TÄHISTAMINE Sindi
seltsimaja juures.

5. dets kell 10 KÄSITÖÖRING.
Vildime jõuluehteid, juhendab vabatahtlik Helin Mugamäe.

10. dets kell 10 FOTORING.
Juhendab vabatahtlik Ülo Soomets.

10. dets kell 11.30 KÄSITÖÖRING.
Meisterdame jõulukaunistusi, juhendab vabatahtlik Aneli Toht.

12. dets kell 10 LOODUSRING.
Juhendab vabatahtlik Aadi Saar.

Neljapäeval, 5. detsembril
Kell 12 TORI VALLA EAKATE JÕULUPIDU Are
huvikeskuses.

17. dets kell 11.30 KUNSTIRING.
Maalime jõulukaarte, juhendab vabatahtlik Vaike Viileberg.

17. dets kell 14 LAUAMÄNGUDE RING.

Laupäeval, 7. detsembril



Pilet 2 eurot, õpilastele 1 euro.

Juhendab vabatahtlik Lille-Õie Joosepson.

19. dets kell 9 KOKARING.
Teeme verivorste, juhendab vabatahtlik Kerli Kirsipuu. 

Pühapäeval, 8. detsembril
Kell 12 jõulupuu kaunistamise konkurss „TORI

" #$%&'(()*
Kell 14 TEISE ADVENDI JUMALATEENISTUS Tori
kirikus.
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Eelregistreerimine tel 529 7216.

Teisipäeval, 10. detsembril
Kell 19 MÄLUMÄNG Sauga raamatukogus.
Kolmapäeval, 11. detsembril
Kell 17 advendiaegne KOHTUMINE EELK PEAPIISKOPI URMAS VIILMAGA Are huvikeskuses.
Neljapäeval, 12. detsembril
Kell 11 KODUSTE LASTE JÕULUPIDU Sindi
seltsimajas.
Kell 16 KODUSTE LASTE JÕULUPIDU Tori rahvamajas.
Kell 20-24 JÕULU ÖÖTURG Tori rahvamajas.




Reedel, 13. detsembril
Kell 11 KODUSTE LASTE JÕULUPIDU Are
huvikeskuses.
Kell 16 KODUSTE LASTE JÕULUPIDU Sauga
noortekeskuses.







Laupäeval, 14. detsembril
Kell 18 JÕULUKONTSERT Sindi seltsimajas, esineb
Kihnu Virve pereansambel.












Pühapäeval, 15. detsembril
Kell 11 SUUR JÕULULAAT Are huvikeskuses, kell 13
laste kontsert.
 + 
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kirikus. Esinevad Sindi laulukoor, Sindi naisansambel
Šal-lal-laa ja Meremäe Obinitsa naiskoor.
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Kolmapäeval, 18. detsembril
 % 
/ &:;&  <( = &'(
kirikus, esinevad Eeva ja Villu Talsi.

AJALOOTUNNI,

Neljapäeval, 19. detsembril
 % 
/ &:;& = ( &'( >(>?
esinevad Evelin Samuel-Randvere, Johan Randvere,
Marten Altrov.

millega tähistatakse 100 aasta möödumist Tartu
rahulepingu läbirääkimiste algusest. Aastapäeva
%  ( % %  )
Ajalootunnis räägib tähtsamast Sindi linna
aukodanik ja õpetaja Lembit Roosimäe.
Huvilised on oodatud!

Pühapäeval, 22. detsembril
Kell 14 NELJANDA ADVENDI JUMALATEENISTUS
Tori kirikus.
 % 
/ &:;& = &'( >(>?
esinevad Sissi Nylia Benita, Lisa Jennifer Benita, Dave
Benton, Madis Kari, Margus Kappel, Madis Arvisto.

TORI VALLA KODUSTE KOOLIEELIKUTE

Esmaspäeval, 23. detsembril
 % 
/ &:;&  @@  C 
Tori kirikus, esinevad Alen Veziko, Priit Sootla, Selja
lauluseltsing.
Teisipäeval, 24. detsembril
Kell 14 jõuluõhtu ehk JÕULULAUPÄEVA JUMALATEENISTUS Tori kirikus.
Kell 17 JÕULULAUPÄEVA JUMALATEENISTUS Suigu
palvelas.

järgmistes kohtades:

NELJAPÄEVAL,
12. detsembril 2019
KELL 11 SINDI SELTSIMAJAS
Pärnu mnt 44, Sindi linn

KELL 16 TORI RAHVAMAJAS
Võlli tee 4, Tori alevik

REEDEL,
13. detsembril 2019
KELL 11 ARE HUVIKESKUSES
Pärivere tee 17, Are alevik

KELL 16 SAUGA AVATUD NOORTEKESKUSES
Põõsalinnu 2, Sauga alevik

Esineb Viljandi Nukuteater ja külla tuleb jõuluvana!
-}XOXYDQDQLPHNLULRQNRRVWDWXGUDKYDVWLNXUHJLVWULDQGPHWHO7RULYDOGDVLVVHNLUMXWXVHS}KMDO
QLQJSHROHRRWDPHSLVLNHVLYDOODNRGDQLNNHNHVHLNlLODVWHDLDV
(HOUHJLVWUHHULPLVHJDGHWVHPEULNVOLLQDOHORYDDVPDD#WRULYDOGHHY}L /LLQD 


Kolmapäeval, 25. detsembril
Kell 17 ESIMESE JÕULUPÜHA JUMALATEENISTUS
Suigu palvelas.
Neljapäeval, 26. detsembril
 F 
/ &:;&  = >'' &'(
kirikus, esinevad Jassi Zahharov, Mikk Kaasik ja
Q'>*(WXY
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-AASTAÕHTU JUMALATEENISTUS
Suigu palvelas.
Kell 21 AASTALÕPUPIDU Sauga mustas majas, tantsuks mängib Kairit ja Toomas Duo.
 ## [[&[ " "\]  &  
?>^C:
Vaata lisa www.torivald.ee/kalender
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EELK Pärnu-Jakobi koguduse teated
01.12 kell 14.00 I advendi jumalateenistus armulauaga.
Kaasa teenib Jaagupi & Vigala ansambel;
08.12 kell 14.00 II advendi jumalateenistus armulauaga.
Kaasa teenib neidude ansambel;
15.12 kell 14.00 III advendi jumalateenistus armulauaga.
Kaasa teenib naiskoor Jakobi;
20.12
kell
10.00
Pärnu-Jaagupi
põhikooli
jõulukontsert-palvus;
22.12 kell 14.00 IV advendi jumalateenistus armulauaga;
24.12 kell 15.00 jõuluõhtu jumalateenistus;
24.12 kell 18.00 jõuluõhtu jumalateenistus;
25.12 kell 14.00 I jõulupüha jumalateenistus armulauaga;
29.12 kell 14.00 jumalateenistus armulauaga;
31.12 kell 18.00 vana-aasta jumalateenistus;
01.01.kell 14.00 uusaasta jumalateenistus armulauaga;
05.01 kell 14.00 kolmekuningapäeva jumalateenistus
armulauaga. 
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Suigu palvela
pühadeaegsed
jumalateenistused
teisipäeval, 24.
detsembril kell 17
jõululaupäev;
kolmapäeval, 25.
detsembril kell 17
esimene jõulupüha;
teisipäeval, 31.
detsembril kell 17
vana-aastaõhtu. 

STATISTIKAT
1.10.2019 – 31.10.2019 sündis 11 last, suri 10
inimest, saabus 67 inimest, lahkus 54 inimest,
vallasiseselt vahetas elukohta 13 inimest.
01.11.2019 seisuga on elanikke vallas 11 855 (mehi
5890, naisi 5965).

Pakume tööd

KAUBAVEDAJALE/
LAOTÖÖTAJALE
Otsime inimest kes:
on abivalmis ja kliendi soove austav
on tehnikaga töötanud
omab Ckat. juhiluba

Jaan Kägu 17.09.1956–21.10.2019
On lahkunud vallavolikogu liige
Jaan Kägu. Jaan Kägu elu oli tihedalt
seotud looduse ja metsaga. Lõpetanud
Sindis keskkooli, õppis ta Eesti põllumajandusülikoolis metsandust. Ta
töötas Põlendmaa metskonna metsaülemana ning oli pikka aega RMK
Vändra metskonna metsaülem. Jaan
Kägu on olnud MTÜ Vändra Metsaühingu ning Eesti erametsaliidu juhatuse liige.
Pea terve elu tegeles Jaan Kägu jahindusega. Ta on olnud Pärnumaa jahimeeste liidu juhatuse liige
ning oli Tori-Sindi jahiseltsi vanem. Tema teeneid jahinduses
kinnitab Eesti jahimeeste seltsi vapimärk.
Urumarjal talu pidanud Jaan Kägule on kodupaiga hea
käekäik alati väga korda läinud. Alates 1993. aastast on ta
kandideerinud kõikidel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Tori vallavolikogusse. Ta kandideeris volikogusse ka
pärast Tori valla, Sauga valla, Are valla ja Sindi linna ühinemist 2017. aastal ning oli vallavolikogu majanduskomisjoni
esimees. Ta tegi oma tööd südame ja vastutustundega.
Mälestame tasakaalukat ja heasüdamlikku volikogu liiget
ning avaldame kaastunnet lahkunu omastele.

Huvi korral võta ühendust:
mait@matogard.ee
58 01 93 56
Matogard OÜ

Oma kodukandi mett saad osta
otse mesinikult tel. 56674327
ning meie e-poest

Tasuta transport koju
www.soomaamesi.ee
Tori valla piires
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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.
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PKM Teenused OÜ
Rehvide

TEATED

Tori vallavolikogu ja Tori vallavalitsus

MEIE HULGAST
ON LAHKUNUD

AUTOROMUD VIIAKSE TASUTA ÄRA
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Tihase 23, Tori Vald
Sindi linn, Pärnumaa, 86705
tel. +372 56 27 83 40
teenusedou@gmail.com

vahetus-müük
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Eesti Sõjameeste mälestuskirik Toris

Eesti Sõjameeste mälestuskirik Toris

EELK Tori Püha Jüri Kogudus
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3KDSlHYDO
1. detsembril
I ADVENDIKONTSERT

kl 12

Esinevad Sindi Muusikakooli õpilased ja õpetajad.

Tasuta!

3KDSlHYDO
8. detsembril
II ADVENDI JUMALATEENISTUS

kl 14

EELK Tori Püha Jüri Kogudus

ƒ 3KDSlHYDO 8. detsembril
II Advendi jumalateenistus

Teenib Tori Püha Jüri koguduse õpetaja Ants Kivilo.

ƒ

3KDSlHYDO 15. detsembril
JÕULUKONTSERT Ǝ7DDVWDOYHWHHGHOƎ
Esineb Sindi Laulukoor, Sindi naisansambel Šal-lal-la, Meremäe Obinitsa Naiskoor.
Dirigendid Valdur Helmi, Kristel Reinsalu, Ester Murrand.



ƒ

.ROPDSlHYDO 18. detsembril
JÕULUKONTSERT Ǝ0HLHSHUHM}XOXGƎ



Esinevad Eeva ja Villu Talsi.
Piletid PILETILEVIS ja kohapeal.

kl 15

kl 19
Tasuta!

kl 19

ƒ 7HLVLSlHYDO, 31. detsembril
Vana aasta jumalateenistus



kl 14

3KDSlHYDO 22. detsembril
JÕULUKONTSERT Ǝ-}XOXOXJXƎ

kl 19
Armas EELK Püha Jüri Koguduse liige

Esinevad Sissi Nylia Benita, Lisa Jennyfer Benita, Dave Benton, Madis Kari, Margus Kappel, Madis Arvisto.
Piletid PILETILEVIS ja kohapeal.

(VPDVSlHYDO 23. detsembril
JÕULUKONTSERT Ǝ1GWDDVVDMDEOXQGƎ

kl 14

Teenib Tori Püha Jüri koguduse õpetaja Ants Kivilo

Teenib Tori Püha Jüri koguduse õpetaja Ants Kivilo.

ƒ

7HLVLSlHYDO, 24. detsembril
kl 14
Jõuluõhtu ehk jõululaupäeva jumalateenistus
Teenib Tori Püha Jüri koguduse õpetaja Ants Kivilo

Esinevad Evelin Samuel-Randvere, Johan Randvere, Marten Altrov.
Piletid PILETILEVIS, PILETIMAAILMAS ja kohapeal.

3KDSlHYDO 22. detsembril
IV ADVENDI JUMALATEENISTUS

kl 14

Teenib Tori Püha Jüri koguduse õpetaja Ants Kivilo


ƒ

ƒ 1HOMDSlHYDO,
19. detsembril
JÕULUKONTSERT Ǝ-}XOX'XXUƎ

kl 14

Teenib Tori Püha Jüri koguduse õpetaja Ants Kivilo

ƒ 3KDSlHYDO 22. detsembril
IV Advendi jumalateenistus 



ƒ

DETSEMBER 2019



kl 19

2019 aasta eest on võimalik liikmemaksu maksta jumalateenistuste ajal Tori kirikus.
Samuti on võimalik teha liikmemaksu tasumine pangaülekande kaudu. Selgitusse siis märkida Liikmemaks 2019.
Kui ülekande tegija nimi erineb liikmemaksu tegijast, siis see kindlasti selgitusse märkida.

Esinevad Alen Veziko, Priit Sootla, Selja Lauluseltsing.
Piletid eelmüügist 10 € ja kohapeal 15 € (Kuni 7 aastane laps tasuta.)


ƒ

7HLVLSlHYDO,
24. detsembril
kl 14
JÕULUÕHTU EHK JÕULULAUPÄEVA JUMALATEENISTUS

EELK Püha Jüri Kogudus





Teenib Tori Püha Jüri koguduse õpetaja Ants Kivilo.

ƒ

1HOMDSlHYDO,
26. detsembril
JÕULUKONTSERT Ǝ9DOJHGM}XOXGNRRVƎ
Esinevad Mikk Kaasik, Jazzi Zahharov, C-JAM
Piletid PILETILEVIS ja kohapeal.

ƒ



7HLVLSlHYDO,
31. detsembril
VANA AASTA JUMALATEENISTUS








5DKXOLNNXM}XOXDHJDMDKHDGXXWDDVWDW

kl 18

kl 14

Teenib Tori Püha Jüri koguduse õpetaja Ants Kivilo.


5DKXOLNNXM}XOXDHJDMDKHDGXXWDDVWDW









Pühapäeval 1. detsembril 2019
Algusega kell 12 Tori kirikus 




ESINEVAD
SINDI MUUSIKAKOOLI ÕPILASED
JA ÕPETAJAD
7DVXWD


725,M}XOX388

Are Huvikeskuses

11. detsembril kell 17.00

Tori valla eakate
jõulupidu

advendiaegne
kohtumine

Are huvikeskuses

neljapäeval, 5. detsembril
kell 12.00-16.00

PÜHAPÄEVAL, 8. DETSEMBRIL 2019 KELL 12.00 - 14.00 TORI RAHVAMAJAS
AJAKAVA:

Külla tuleb Margus Tabor lustakate
lugudega lapsepõlvest ja
üleskasvamisest.

12.15 - 13.15
13.45 - …



Tantsuks mängib Marek Kukk.
Kaetud peolaud!



Osalustasu 10 eurot.
Bussid väljuvad Sindist, Saugast ja Torist.


Eelregistreerimine kuni 29. novembrini telefonil 5309 3150
või piirkondliku sotsiaaltöö spetsialisti juures.

11.00 - 12.00
12.00 - 12.15

osalejate saabumine Tori Rahvamajja
"TORI jõuluPUU 2019"
avamine, osalejate tutvustamine
"TORI jõuluPUU 2019" valmistamine
"TORI jõuluPUU 2019" autasustamine

"TORI jõuluPUU 2019" J U H E N D
OSAVÕTJAD
Ootame osalema lapsi, täiskasvanuid, peresid, kollektiive, sõpruskondi, üksikesinejaid, taidlusringe jne.
Kõiki, kes soovivad nautida mõnusat pühapäeva hea seltskonnaga.
KORRALDUS JA TINGIMUSED
Teema/värv: 'TAASKASUTUS'.
Jõulupuu, mida kaunistatakse, ei pea olema looduslik. Jõulupuu kõrgus peab olema vähemalt 1 m, kuid
mitte rohkem, kui 1,5 m. Jõulupuud kaunistatakse ja eksponeeritakse rahvamaja saalis. "TORI jõuluPUU
2019" ei tohi kahjustada rahvamaja interjööri. Jõulupuu peab seisma iseseisvalt püsti ning oleme
vajadusel liigutatav. Materjal, millega jõulupuu kaunistatakse on omal vabal valikul.
Nb! Kõik kaunistused peavad olema jõulupuu küljes. Korraldaja pakub välja elektri kasutamise võimaluse.
Oma soovidest palume teatada aadressil torirahvamaja@torivald.ee.
"TORI jõuluPUU 2019" näitus jääb avatuks 16. detsembrini 2019. Võistkonnas võib olla kuni 5 inimest.
Võistkonna nimi ja palume teatada 7. detsembriks 5335 9496 või torirahvamaja@torivald.ee.
HINDAMINE

  2019 selgitatakse välja võistkondadevahelise hindamise tulemusena.

5DKXOLNNXVDDEXYDWM}XOXDHJD

EELK
peapiiskopi
Urmas
Viilmaga

info ja kohtade
broneerimine:
tel 5105498 (Vilja)

TORI VALLA TEATAJA

NOVEMBER 2019

JÕULU ÖÖTURG

15. DETSEMBRIL KELL 11
ARE HUVIKESKUSES

SUUR
JÕULULAAT!
Teretulnud on kõik ostjad ja müüjad,
müügilaua broneerimiseks
helista hiljemalt 13.12 tel 510 5498
või kirjuta arehuvikeskus@torivald.ee

Neljapäeval,
12. detsembril 2019
kell 20.00 - 24.00

Tori Rahvamajas

müügikoha lunastamiseks poeta loosirattasse
enda valmistatud kingitus

Olete oodatud jõulu ööturule müüma
ja ostlema!
 

     
    
   
       
 !"#$% &

kell 13 laste kontsert
peale kontserti ootab lapsi jõulumemm
jõulutelki salme lugema

Rahulikku saabuvat jõuluaega!

TULE OSTA JÕULUKINGID MEIE JUUREST!

Esmaspäeval 23. detsembril 2019
Algusega kell 19 Tori kirikus

Alen Veziko Selja Lauluseltsing
ja


Kaasa teeb Priit Sootla (klahvpillid)


























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

