Sindi linna aasta inimene
Sindi linna aasta inimese aunimetus anti inimesele, kes on oma töö ja
tegevusega oluliselt kujundanud Sindi linna mainet ja tõhustanud linna
arengut.

Sindi linna aasta inimesed
1997 - Saima Piirsalu, Sindi Muuseumi juhataja
Sindi ajaloo, kultuuri, spordi- ja koduloolise teabe koguja ja talletaja, kes
koostas väljapaneku tekstiilivabriku, alevi ja linna arengu, sintlaste argielu ja
seltsitegevuse kohta. Muuseumis saavad õpilased teadmisi kodu- ja ajaloo
õppimisel ning külastaja põhjaliku ülevaate 1832. aastast kujunema
hakanud tekstiilitööstuse asulast.
1998 - Helle Salumäe, Sindi Lastepäevakodu muusikakasvataja
Põhitöö kõrvalt lastepäevakodus annab muusikalisi teadmisi edasi
gümnaasiumi algklasside ja muusikakooli õpilastele ning aitab korraldada
iga-aastase laste lauluvõistlust "Sindi ööbik". Juhendab EELK Sindi koguduse
koori ja on koguduse organist.
1999 - Martin Miilberg, Sindi Gümnaasiumi staadionimeister
Spordi- ja muusikategelane, kes sai kutselise laulja diplomi Viljandi
kultuurihariduskoolist, osales dirigendi või lauljana üheteistkümnel
üldlaulupeol. Spordiklubi Kalju aktivist, linnavolikogu spordi- ja
kultuurikomisjoni esimees, kes sportlikku vaimu hoidis põhitööd tehes
gümnaasiumi staadioni korrashoidjana.
2000 - Vivian Martens, kauaaegne Sindi Lasteaia muusikakasvataja
Sinti tuli 1949. aastal, suunatuna kooli pioneerijuhi ametikohale. Pensionile
jäi lasteaia muusikakasvatajana, olnud internaadikasvataja ja koolitädi,
rahvatantsuringi Sindi Memmed juhendaja.
2001 - Ave Zupsmann (Oja), laulusolist
Noor andekas solist, kes 2000. aastal laulis peaosa ooperis "Orfeus", milles
tegi kaasa Pärnu neidudekoor Ave. Jätkas muusikuteed noorteansambliga
Nonsens, osales ETV sarisaates "Seitse vaprat" ja teater Endla

menulavastuses "Hea lugu". Korduvalt on ta võitnud "Sindi ööbiku" ja
üleriigilisi solistide konkursse.
2002 - Lembit Roosimäe, Sindi Gümnaasiumi ajaloo- ja kodanikuõpetuse
õpetaja
Kooliperes hinnatud pedagoog, kelle juhendamisel on valminud väärtuslikud
koduloolised uurimused. Teenete eest kodanikuteadvuse väärtustamisel
pälvis ta 2001. aastal Kodanikupäeva aumärgi, korraldab ajalootunde
Kaitseliidu Pärnumaa maleva Sindi rühma liikmetele. Gümnaasiumi
hoolekodu liige ja linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni liige.
2003 - Mikk Kasemaa, tõstesportlane
Seitsmekordne Eesti meister tõstmises, kuulub Eesti koondisesse, püstitas
kaheksa Eesti rekordit. Euroopa Meistrivõistlustel 15. ja Läänemere riikide
Balti Cup´i 3. koht. Kuulus Eesti võiskonda Põhjamaade võistkondlikel
karikavõistlustel ja võitis Aleksander Kase mälestusturniiri.
2004 - Rein Vendla, orkestrijuht
Puhkpillimuusika arendaja ja õpetaja. Seltsimajas moodustas orkestri, mida
kontsertreisid on viinud sõpruslinna Anjalankoskisse, Palangasse, Werkesse
ja Brandenburgi ning jätkub koostöö mitme Norra orkestriga.
2005 - Roland Aron, ajaloolise maja taastaja
Ettevõtlik ja vastutustundlik mees, kes taastas Sindi kalevivabrikule
kuulunud 19. sajandil ehitatud puithoone "Harmonie". Arhitektuuripärandina
kaitse alla võetud maja aadressil Pärnu maantee 53 on ajalooline pärl.
2006 - Urmas Mägi, Fein-Elast Estonia OÜ juhataja
Juhatab 1994. aastal loodud tekstiilitootmise ettevõtet, mis valmistab
sukkade, sokkide ja kudumite elastikniite ning annab tööd ligi 60 inimesele.
Võtab osa gümnaasiumi hoolekogu tööst, tema juhitav ettevõte toetab linna
kultuuri- ja spordiüritusi ning haridusasutusi.
2007 - Allar Raja, sõudja
Sportlike tulemuste hulgas on 2007. aasta maailmameistrivõistluste 3. koht
sõudmises kaheksases paadis, kindlustas sellega paarisaeru neljapaadile
Pekingi olümpiapääsme.

2008 - Ants Jaansoo, korteriühistu esimees
Kooli 7 kortermaja ühistu esimeheks olemise ajal on täielikult uuendatud
maja soojustust on välja vahetatud katus, trepikoja aknad ja uksed,
uuendatud elektriseadmestik ja tehtud mitmeid muid vajalikke töid, et hoone
kasutusiga pikendada.
2009 - Juhannes Kask, tõstmise treener
Sindi tõstespordi pikaajaliste traditsioonide jätkaja, Sindi spordiklubi Kalju
juhatuse liige. Juhannes Kask on aastaid tegelenud noorte tõstesportlaste
treenimisega. Ta on tõstmise vabariikliku kategooria kohtunik. Eesti
Tõstespordi Liit nimetas Kase 2009.a. hooaja aktiivsemaiks kohtunikuks.
2010 - Mihail Šorin, spordiklubi Kalju juhatuse liige ja treener Sindi Avatud
Noortekeskuse kabe ja lauamängude ringijuht, liuvälja rajamise eestvedaja
ja korrashoiutööde teostaja, paljude linna spordiürituste korraldamises
aktiivne osaleja, mitmete koristustalgute algataja ning kaasalööja ja
vabatahtliku tegevuse algataja.
2011 - Helle Artel, Sindi Spordiklubi Kalju pikaaegne juht ja liige, kelle
eestvedamisel on spordiklubi teinud linna spordielu edendamiseks väga
tõhusat tööd. Paljude linna spordiürituste korraldaja ja eestvedaja,
kepikõndimise ürituste algataja ja organiseerija ning kelle juhendamisel
tegutseb ja käib iganädalaselt koos täiskasvanute võimlemisring.
2012 - Urmas Parts, kelle eestvedamisel avati augustis 2012.a. Sindis uksed
Kriipsujuku mängutuba. Mängutoa näol on Sindi saanud endale juurde ühe
väga vajaliku ajaveetmiskoha lastele, mida kajastavad ka külastajate rohkus
ja positiivne vastukaja nii tänulike lapsevanemate kui ka väikeste külastajate
poolt. Mängutuba on Sindi lastele vajalik ja avardab vabaaja veetmise
võimalusi Sindis.
2013 - Johannes Mets, MTÜ Sindi Mudelisport juhataja. Johannes Mets
on hobikorras juhendanud Sindi mudelautode tehnikaringi juba kümmekond
aastat ning õpetanud noortele mudelautode ehitamist. Tema eestvedamisel
on valminud Sindis Baltimaade parimaks tunnistatud ja pikima sirgelõiguga
automudelismi 8 realine ringrada. Raja ehitust rahastati Eesti-Läti koostöö
programmist, mille Sindi ja Limbaži ühisprojekti juhiks oli Johannes Mets.
2013. aastal toimusid siinsel juhtrajal peale muude võistluste ka PõhjaEuroopa meistrivõistlused.

2014 - Eneli Arusaar, kelle teeneks on aastakümnete pikkune panustamine
Sindi linna kultuuriellu Sindi Gümnaasiumi näiteringi juhendajana. Linna
kontsertetenduste lavastamine ja teostamine ideest läbiviimiseni ning neis
on leidnud rakendust ligi kolmandik Sindi kooli õpilastest. Tema teeneid laste
õpetajana on 2013. aastal tunnustanud Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja
Pärnu Maavalitsus, omistades talle aastate õpetaja aunimetuse.
2015 - Margit Schmidt, on Sindi Avatud Noortekeskuse iluvõimlemisringi
treener, juhendab vanemarühma Stella ja järelkasvugrupi Täheratas
võimlejaid, omab Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (EQF), Eesti
Olümpiakomiteekutsekvalifikatsiooni 6. kutsetaset - vanemtreener. Paljud
tüdrukud on saanud oma ilusa rühi ja hea esinemisoskuse tänu treener
Margit Schmidtile. Võimlemisring on andnud neile tulevikuks hea füüsilise
ettevalmistuse, esinemisoskuse, töökuse, järjekindluse, kohusetunde ja
teistega arvestamise. Kokku on mõlemad rühmad õppinud ära ja esinenud
poolesaja võimlemis- ja tantsukavaga. Igal aastal toimunud Sindi
võimlemispeod on alati täissaaliga ja muutunud võimlemisklubide hulgas
väga populaarseks. Sindi võimlejad on esinenud lisaks Sindile, pea kõikjal
üle vabariigi, võttes osa olulisematest võimlemispidudest ja -festivalidest.
2016 - Urmas Saard, portaali Külauudised Pärnumaa toimetaja-reporter,
Eesti Lipu Seltsi Sindi osakonna esimees. Urmas Saardi algatusena loodi
2014. aasta detsembris Eesti lipu seltsi Sindi osakond, ajalooklubi aktiivse
liikmena on Urmas Saard üks peamisi ideede genereerijaid, tema algatuseks
on rajada Eesti Vabariigi sajandaks aastapäevaks mälestusmärk
ajakirjanikule, riigitegelasele ja diplomaadile Julius Friedrich Seljamaale,
oma kirjutiste ja fotoreportaažidega on ta andnud hindamatu panuse
positiivse kuvandi loomiseks Sindist erinevate meediakanalite kaudu.

