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Sindi Gümnaasium alustas kooliaastat Valmis Lastepargi
Esmaspäeval, 1. septembril,
toimus Sindi Gümnaasiumis
pidulik kooliaasta avaaktus.
Teadmistepäeval olid gümnaasiumi aulasse kooliaasta alguse
avaaktusele kogunenud õnnelikud lapsevanemad, kelle lapsed
alustavad tänavu oma kooliteed.
Kooli abiturientidega käsikäes
sisenesid aulasse esimese klassi
lapsed, keda olid tervitamas kooli
direktor Ain Keerup ja Sindi
linnapea Marko Šorin. Mõlemad
avaldasid oma sõnavõtus
heameelt, et uus õppeaasta on
toonud Sindi Gümnaasiumisse
õppima nii palju lapsi. Koolitee
alguse puhul tervitasid
lauludega esimeses klassis
alustavaid kaasõpilasi kooli 2.
klassi õpilaste lauluansambel
1.a klass
ning direktor Ain Keerup ja
linnapea Marko Šorin andsid esimese klassi koolijütsidele pidulikult kätte nende esimese õpiku - aabitsa.
2014/2015 õppeaastal alustab Sindi Gümnaasiumis oma kooliteed 33 last:
1.a klass
Aksen Meribel, BogatŠova Alisa, Haasma Merilin, Hakk Keivin,
Juninen Mirelle, Juurikas Mirelle, Kasemaa Kaari, Kiviselg
Riston, Krünberk Handro, Moskvinova Malena, Paluste Ralf,
Parts Pirjo-Liis, Reinsalu Ebe-Triin, Riiet Antti, Saulite Evelin,
Tõkke Robin. Klassijuhataja Eneli Arusaar.
1.b klass
AbaŠin Alex, GladuŠLaura, Juursoo Marili, Kleine Kevin, Kurm

mänguväljak

Valmis Lastepargi laste mänguväljak, mille rajamise käigus
ehitati oma aja ära elanud ja ohtlikuks muutunud, üle 40
aasta vanade atraktsioonide asemel, uued.
Septembrikuu teisest nädalast alates, mil ehitajad
mänguväljaku üle andsid, saavad linna kõige väiksemad
elanikud Lastepargi mänguväljakul lustida - kiikuda, turnida
köisronilal ja mänguatraktsioonil. Tore on näha, et linna lapsed
on uue mänguväljaku omaks võtnud ning nii mudilased kui
ka kooliapsed tulevad Lasteparki hea meelega.
Maalehe Pärnumaa blogi pidaja Urmas Saard andis aga
teada, et rõõmu Lastepargi uuest mänguväljakust tunnevad
lisaks lastele ka täiskasvanud. Urmas edastas linnavalitsusele
Sindis elava ja töötava Juta Velleste tänusõnad Lastepargi
uuendamise eest. Juta Velleste on vanaemaks jaanuaris kolme
aastaseks saavale Jan-Johann Kartaule, kes vahetevahel saab
aega veeta ka Sindis vanaema seltsis ning siis on Lastepargi
mänguväljak esikohal, kuhu oma sammud seada.
Lastepargi mänguväljaku ehituse teostas Techlink OÜ.
Lastepargi territooriumile rajati liivakattega mänguväljak koos

Janar, Kuznetsov Sander Laanepõld Lisette, Maate Annes,
Mitt Hälly, Pattik Mairo, Polenok Birgit, Saarm Sandra, Saarse
Villem, Talts Lisanna, Teder Tregnis, Uudikas Andra.
Klassijuhataja Ene Alunurm
1.c klass
Malinovskiy Artjom. Klassijuhataja Jelena OleŠtŠenko.

Sindi Muuseumis avati Balti keti rändnäitus
Keskerakonna esimees Edgar
Savisaar meenutas oma
sõnavõtus Rahvarinde asutamist ning lisas, et veerand
sajandit tagasi Pärnus, Leedu
“Sàjûdise”, Läti “Tautas Fronte”
ja Eesti Rahvarinde esindajate
ehk Balti nõukogu esimesel
koosolekul, otsutatud Balti keti
korraldamine on olnud eeskujuks
mitmel pool maailmas, näiteks
Hispaanias Kataloonia piirkonnas ja mujal. Samas andis Edgar
Savisaar teada, et edasi lükkunud
15. juulil 1989 Balti keti
korraldamise otsuse langetamist
vääristav mälestuskivi Aisa tn 39
hotelli ees avatakse peale Aisa
hotelli renoveerimistööde lõppemist.
Rahvarinde muusemi juhataja Helen Lausma-Saar, Riigikogu liige Kadri Simson ja Rahvarinde
Näituse kuraator Helen
algataja ja Balti keti idee autor Edgar Savisaar näituse avamisel.
Lausma-Saar ütles näitust tut16. septembril avati Sindi Muuseumis Balti keti aastapäeva vustades, et 25 aastat tagasi seisti solidaarsusketis külg külje
rändnäitus “Kes on Su kõrval?“. Väljapaneku avamisele olid kõrval, kindlana oma tões ja tahtmises. Tähtis oli koostöö ja
tulnud koos näituse kuraatori ja Rahvarinde muusemi ühtehoidmine, tähtis oli inimene, kes seisis kõrval.
juhataja Helen Lausma-Saarega ka Rahvarinde algataja ja
Ka tänane päev nõuab rohkem tähelepanu meid
Balti keti idee autor Edgar Savisaar ning Riigikogu liige ümbritsevatele, kutsub märkama igat inimest. Seepärast kannab
Kadri Simson.
näituski sümboolset nime „Kes on Su kõrval?“.
Sindi Gümnaasiumi õpetaja Eneli Arusaar andis Edgar
Sindi linnapea Marko Šorin kinkis näituse avamisel Edgar Savisaarele üle ka koolipoolse meene- gümnaasiumi
Savisaarele Balti keti 25. aastapäeva auks vermitud sümboolikaga tassi.
mälestusmündi.Mündi teeb eriliseks asjaolu, et tegemist on
Sindi Muuseumis avatud Rahvarinde Muuseumi poolt
reaalse 1-dollarilise maksevahendiga, mis on ametlikult käibel koostatud väljapanek annab võimaluse meenutada 25 aasta
Uus Meremaa koosseisu kuuluval Niue saarel. Mündi esiküljel taguseid sündmusi. Näitusel saab vaadata fotosid, Balti keti
on kujutatud Balti riigid ja kett, mis ühendab riikide pealinnasid. korraldamise käsikirjalisi materjale, sümboolikat ja ligikaudu
Kett sümboliseerib katkematut inimahelat. Mündi paremal pooletunnilist filmi. Näitus jutustab loo Balti ketist, selle
küljel asetsevad kolme riigi lipud ning mündi vasakul küljel korraldamisest, toimumisest ja rollist maailma ajaloos.
ilutseb ingliskeelne tekst: Baltic way anniversary 1989-2014
Näitus “Kes on Su kõrval?“ jääb Sindi Muuseumis
(ehk Balti keti aastapäev 1989-2014).
avatuks kuni novembrikuu alguseni.

köisronila ja mängukompleksiga, liivakattega kiigeplats
klassikalise kahekohalise kiige, rippkiige ja kahe pargipingiga
ning kivipurukattega jalgtee koos pargipingiga.
Ehitusprojekti Lastepargi mänguväljaku rajamiseks koostas
projekteerimisbüroo OÜ Arbo US.
Mänguväljaku rajamise kogumaksumus on 43 680 eurot ning
selle ehituseks eraldati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
regionaalsete investeeringutoetuste programmist 31 956 eurot,
ülejaanud summa tuli omaosalusena Sindi linna eelarvest.

Harry Raide loodusmaalid
raamatukogus

Sindi linnaraamatukogu ruumides on vaatamiseks välja
pandud kauaaegse Sindi kooli direktori Harry Raide isiknäitus.
Harry Raide näitab oma loodusmaale raamatukogu ruumides
juba neljandat korda ning seekordne näitus kannab nime
„Aastaajad Eesti looduses”. Kunstnik on näituse tutvustuses
teada andnud, et ta pole joonistamist ega maalimist kunagi
õppinud, joonistamisega hakkas tegelema pärast pensionile
jäämist, et paratamatult tekkinud tühja aega sisustada. Alustas
Harry Raide pliiatsijoonistustega, hiljem proovis kätt
akvarellide ja mõned aastad hiljem alustas maalimist
õlivärvidega. Raamatukogu ootab oma lugejaid ja külalisi
tutvuma Harry Raide poolt piltidesse talletatud Eestimaa
looduse ürgse iluga.
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Sindi Rock, kultuurielu ja
linnajuhtimine

Volikogus
otsustati
Volikogu otsustas peale II lugemist osaleda MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus asutamisel

Oktoobrist muutub töökorraldus
politseis

Linnavalitsuses otsustati:

Meie kodulinnas toimus 9. augustil Sindi Rock
45 nimeline üritus. Pikk päev oli täis head
muusikat Fix-ist Jana Kase ja Mai Skisoni. Pileti
ostnud pealtvaatajaid oli üle 300, lisaks need
kes üritust õues tasuta nautisid. Koos
osalejate ja nende saatjatega käis sel päeval
Sindi seltsimajast läbi umbes 400 inimest.
Vägev! Siinkohal tuleb tänada ürituse
korraldamise põhituumikut - Annika, Maarja
ja Taavi Burket. Üritus oli väga hästi
korraldatud. Ilmselgelt oli tegu käesoleva aasta
kõige osavõtjaterohkema kultuuriüritusega
Sindis. Kahjuks ei juhtunud ma sellel üritusel
nägema ei linnapead, volikogu esimeest, ega
volikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni juhti ega
ka selle komisjoni liikmeid. Ju siis polnud
piisavalt kultuurne üritus nende jaoks. Sindi
Rock 45 oleks vabalt võinud toimuda vabas
õhus, kahjuks Sindis selline võimalus täna
puudub.
Sattusin lugema PP 13.08 numbrit, kus Sindi
linnapea räägib laululavast. Artiklist saan aru,
et kõik on seda meelt, et laululava tuleb korda
teha, aga ei jõutavat kokkuleppele. Kummaline.
Kes ei jõua kokkuleppele? Kuna linna juhib
Keskerakond ja teisi arvamusi ei arvestata, siis
ei jõua kokkuleppele Keskerakond omavahel?
Volikogus pole see küsimus päevakorras
olnudki. Sindi linna arengukava järgi peaks
lauluava juba ammu korras olema. Samuti pole
seda teemat arutanud volikogu eelarve- ja
arengukomisjon. Tabasin ennast mõttelt, et

Üleriigiline reform Politsei- ja Piirivalveametis
toob kaasa muutuseid ka senise Sindi
konstaablijaoskonna töökorralduses.
Alates 1. oktoobrist 2014 hakkavad kehtima
muudatused politseisüsteemis ning sellega
seoses muutub töökorraldus ka senises Sindi
konstaablijaoskonnas. See tähendab, et
praegune Sindi konstaablijaoskond ei ole enam
eraldiseisev üksus, vaid osa Pärnumaa
politseist. Turvalisuse küsimuste lahendamiseks jääb Paikuse valda ja Sindi linna
teenindama piirkonnapolitseinik Piret
Dreimann, noorsoopolitseinik Karin Uibo
(lisaks ka Tori vald) ja menetleja Triinu Niido.
Peale selle jääb Paikuse ning Sindi piirkonna
väljakutseid teenindama maakonna
suurendatud patrullüksus.
Piirkonnapolitseiniku töö saab varasemast
erineva näo ja selleks on edaspidi suurem
kogukonnakesksus. Kogukonnakeskse
politseitöö eesmärgiks on kaasata süsteemselt
partnereid vahetusse ennetustegevusse ja
probleemide lahendamisesse piirkonnas. See
tähendab ennekõike tihedamat suhtlust
kogukonna, omavalitsuste ja muude kohalike
organisatsioonidega. Tulevikus on piirkonnapolitseiniku töö seotud ennekõike piirkonna
turvalisuse probleemide, mitte paljude muude
kohustustega, mida varem piirkonnapolitseinikel tuli põhitöö kõrvalt lisaülesannetena täita.
Lisaks temale hakkab piirkonnas tööle
menetleja, kelle ülesanded on põhiliselt
kriminaal- ja väärteomenetlustega seotud.

kuivõrd piiratud peab inimese silmaring
olema väitmaks, et laululava on ainult
jaanipäeva korraldamiseks. Sõites Eestimaal
suvel ringi, nähes korrastatud külaplatse ja
laululavasid Nõvalt Tõrvani, teeb kadedaks
küll. Ausalt öeldes teist looduslikult nii
kaunis asukohas asetsevat laululava annab
otsida. Asub ta veel kõigele lisaks ainult
paarsada meetrit linnavalitsusest. Laululava
on kultuuri tegemise koht. Millest tuleneb
Sindi linnajuhtide kultuurivaenulik poliitika
on raske arvata. Ilmselgelt kultuuri tegemine
ei kuulu nende prioriteetide hulka, mille on
Keskerakond endale seadnud. Seda
kummalisem on meenutada 2009.a
Keskerakonna valimislehte, kus esikaanel oli
pilt Sindi laululava varemetest ja jutt
vajadusest see korda teha. Alla oli kirjutanud
tänane volikogu liige Kaire Kangur. Sel aastal
pole laululava teema aga arutusel olnud.
Jaanituled, mis said korraldatud 2010.a ja
2011.a Sindi laululaval näitasid selgelt et
sintlaste ja Sindi külaliste jaoks on see koht
endiselt armastatud. Mõlemal jaanitulel
osales hinnanguliselt 700 inimest. Nimekiri
kultuuriüritustest mida võiks korraldada
laululaval on tegelikult üsna pikk. Alati on
võimalik silmaringi avardada ja vaadata
mujal Eestimaal ringi, et kuidas ja mis
sarnastel platsidel tehakse.
Sindi linnavolikogu liige
Peeter Põhonin

Lisaks Paikuse
vallale ja Sindi linnale
hakkab noorsoopolitseinik, kelle tööülesanded on seotud
eranditult koolide,
lasteasutuste ning alaealistele suunatud
politseitööga, tegelema ka Tori vallaga.
Muudatuste eesmärk politseis on
tugevdada maa- ja kogukonna keskset
lähenemist politseitöös. See tähendab
varasemast märksa konkreetsemat tööde
jaotumist ja võimalust piirkonnapolitseinikel
teha tööd oma kogukonna probleemidega.
Seejuures pole nende töö seotud enam
sellises mahus patrullimisega, mis omakorda
korraldatakse ümber. Selle muutuse käigus
maakonda teenindavate patrullpolitseinike
arvu suurendatakse ja nende tegevus on
varasemast erinevalt eranditult patrullimise
ning liiklusjärelevalvega seotud. Nii nagu ka
varem on ennekõike oluline hädaolukorras
helistada tasuta lühinumbrile 110.
Kui teil on täiendavaid küsimusi või
muresid, siis on teil võimalik läbi tulla
politseimajast Sindis, mis asub Paide
maantee 5 või võtta ühendust Lääne
prefektuuri üldkontaktidel, mille leiate
politsei kodulehelt www.politsei.ee.
Lubame hoida teid reformiga seotud
arengute osas jätkuvalt kursis.
Karin Uibo
noorsoopolitseinik

Austamispäev kuldpulmapaaridele
Pärnu Maavalitsus korraldab 10. detsembril 2014
kell 14 seitsmeteistkümnenda maakonna
kuldpulmapaaride austamispäeva.
Sellele pidulikule sündmusele on oodatud kõik Pärnu
maakonnas elavad abielupaarid, kel sel aastal
täitunud või täitumas 50 kooseluaastat, samuti abielupaarid, kes briljantpulmadeni jõudnud
(60 kooseluaastat).
Palume juubelipaaridel endast teada anda Pärnu Maavalitsuse rahvastiku toimingute talituse
telefonidel 44 79 724 või 44 79 760. Samuti võib maavalitsusest ise läbi astuda ja kabinetis
209 (Akadeemia 2, II korrus) austamispäevale nime kirja panna. Eelregistreerimine kestab
30.oktoobrini.
Pärnu Maavalitsus soovib tänada ja õnnitleda kuld- ja briljantpulmapaare, tänu kellele saab
meie noorem põlvkond aimu abielu kestmajäämise võimalikkusest. Väärikad abielupaarid on
eeskujuks oma lastele, andes neile eluteele kaasa pagasi väärt elutarkustega ja on eeskujuks
kõigile, kes abielu väärtustes ning püsimises kahtlevad.

ning ühtlasi kiideti istungil heaks mittetulundusühingu Pärnumaa Ühistranspordikeskus
asutamisleping ja põhikiri. Ühingu eesmärgiks on ühistranspordi, sh õpilaste veo, korraldamine
Pärnumaal. Asutatava ühinguga on maakonna omavalitsustest liitujate hulgas kõik 19
omavalitsust: Pärnu linn, Are vald, Audru vald, Halinga vald, Häädemeeste vald, Kihnu vald,
Koonga vald, Paikuse vald, Saarde vald, Sauga vald, Sindi linn, Surju vald, Tahkuranna vald,
Tootsi vald, Tori vald, Tõstamaa vald, Varbla vald, Vändra alev ja Vändra vald.
Ühistranspordikeskuse tegevuse finantseerimine on kavandatud alljärgnevalt: kohalikud
omavalitsused tasuvad halduskuludeks 0,4 - 1 eurot elaniku kohta aastas, Eesti Vabariik 50%.
Ühingu halduskulude liikmemaksude ja eelpoolnimetatud toetusega katmata osa tasutakse
täiendavalt proportsionaalselt elanike arvule alljärgnevate liikmete poolt: Pärnu linn, Sindi
linn, Paikuse, Sauga, Audru ja Tahkuranna vallad.
Volikogu kinnitas määruse “ Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord ”, millega
reguleeritakse Sindi linna eelarvevahenditest mittetulundustegevuse toetuste taotlemist,
taotluste läbivaatamist, toetuste andmist ja järelevalvet toetuste kasutamise üle. Senini
reguleeris mittetulundustegevuse toetuste andmist „Kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste
ning hariduse edendamisega seotud tegevuste ja projektide toetamise kord“.
„Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ reguleerib täpsemini toetuste põhimõtteid ja
protsessi ning mõlemaid toetusi - projektitoetus ja tegevustoetus käsitletakse võrdselt. Lisaks
on laiendatud valdkondi, et avaldada rohkem võimalusi mittetulundusühingutele. Uude
määrusesse on lisatud sotsiaaltöö ja tervise valdkonnad. Vastuvõetud määruse järgi makstakse
projektitoetust üldjuhul kuni 450.00 euro ulatuses ning taotleja rahaline omaosalus
projektitoetuse maksumusest peab olema vähemalt 10 protsenti.Tegevustoetust makstakse
üldjuhul kuni 1500 euro ulatuses. Projektitoetuse saamiseks tuleb esitada Sindi linnavalitsusele
vormikohane taotlus 15. veebruariks, 15. maiks või 15. oktoobriks. Tegevustoetuse saamiseks
tuleb taotlus linnavalitsusele esitada enne eelarveaasta algust, kuid mitte hiljem kui 1.
november.
Volikogu tegi muudatusi Sindi Linnavolikogu 16.02.2006 määruses nr 3 „Sindi linna eelarvest
täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ , kuna selles polnud sätestatud
võimalust toetada Sindi linna üldhariduskooli esimesse klassi astujat last. Muudatusega
lisati määrusesse esimesse klassi astuja toetus, mille suuruseks on 35 eurot.
Esimesse klassi astuja toetust makstakse avalduse alusel Sindi linna üldhariduskoolides või
hariduslike erivajadustega lastele mõeldud õppeasutuses esimesse klassi astuja lapsevanemale
või eestkostjale, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Sindi linnas.
Gümnaasiumi direktor Ain Keerup andis volinikele ülevaate Sindi Gümnaasiumi hetkeseisust.

22. augusti istungil otsustati:
• väljastada kasutusluba Elektrilevi OÜ-le Sindi linnas Mänguvälja tn 6 ja Kauri tänaval
püstitatud elektri- paigaldisele. Elektripaigaldis koosneb 0,4 kV F4 endiste mastide 16-17
vahele paigaldatud elektri maakaabelliinist.
• eraldada augustis 2014 hooldajatoetust kogusummas 491,04 eurot ja eraldada augustis 2014
toimetulekutoetust 6 952,89 eurot.
• maksta toetust lasteaias toitlustamise eest tasumiseks 01.08.2014 kuni 31.12.2014 kogu summa
ulatuses kuuele Sindi linnas elavale ja Sindi lasteaias käivale lapsele.
• eraldada üürimiseks neljale linnakodanikule Sindi linna omandis oleva elamispinna.
• tunnistada hankele „Laenu võtmine Sindi Gümnaasiumi C-korpuse II korrusele lasteaia kahe
rühma ruumide ehituseks“ kvalifitseerunuks kolm pakkumust. Samas otsustati tunnistada
hanke edukaks pakkumuseks Danske Bank A/S Eesti filiaali pakkumus summas 3 744,86 eurot,
kui kõige madalama hinnaga pakkumus.
26. augusti istungil otsustati:
• algatada Sindi linnas Auli tn 3 katastriüksuse detailplaneering. Planeeringu eesmärk on välja
selgitada tehnilised ja keskkonnaalased võimalused ja vastuolud planeeritavale maa-alale
kahe kõrvalhoone püstitamiseks.
• lugeda ajavahemikul 1.09.2014- 31.05.2015 korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kinnistu
aadressil Tõela 5.
• tunnistada hankele „Sindi linnas Pärnu maantee osaline rekonstrueerimine“ kvalifitseerunuks
3 pakkujat ja tingimustele vastavaks samuti 3 pakkumust. Samas tunnistati edukaks
pakkumuseks OÜ Viamer Grupp pakkumus kogumaksumusega 92 160,00 eurot (koos
käibemaksuga). Vastavalt hankedokumendi on edukas kõige madalama kogumaksumusega
pakkumus.
• anda luba Sindi Spordiklubi Kaljule ja Sindi Sõprade Seltsile 14. september 2014. a. kella
10.00 kuni 16.00 korraldada V Sindi Rattapäeva.
• otsustati volikokku saata järgmised eelnõud: Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord
ja Sindi Linnavolikogu 16.02.2006 määruse nr 3 „Sindi linna eelarvest täiendavate
sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ muutmine.
16. septembri istungil otsustati:
• lubada raiuda üks üks tamm Vahtra tänaval Vahtra 26 kinnistu juures.
• lugeda ajavahemikul 1.09.2014- 30.04.2015 ja 1.09.2015-29.02.2016 korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks kinnistus Ploomi 21, ajavahemikul 1.10.2014-30.06.2015 korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks kinnistu Ploomi 4 ja ajavahemikul 1.11.2014-01.02.2015 korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks kinnistu aadressil Piiri 15.
• eraldada vajaduspõhist peretoetust septemberis 2014 summas 182,21 eurot.
• eraldada Sindi koorile 2014/2015 hoojaks igakuiselt teise dirigendi brutopalgaks 140 eurot
ning sõlmida dirigendiga Ester Murrandiga vastavasisuline leping.
• sõlmida leping Vändra Alevi Hoolekandekeskusega ühele Sindi linna kodanikule püsiva
hooldus- ja põetusteenuse võimaldamiseks ning otsustati osaleda hooldekodu teenuse
tasumisel.
• anda luba Sindi Gümnaasiumi direktorile Ain Keerupi´le 2014/2015 õppeaastaks 7a ja 8a
klassi bioloogia tundide õpetamiseks 3,5 tundi nädalas ja 12a klassi juhendamiseks ning
Sindi Gümnaasiumi direktori asetäitjale õppe- ja kasvatustöö alal Margit Rebase´le 2014/2015
õppeaastaks 5b klassi matemaatika tundide õpetamiseks 4,0 tundi nädalas.
19. septembri istungil otsustati:
• eraldada vajaduspõhist peretoetust septembris 2014 summas 57,54 eurot.
• eraldada toetust 100% ulatuses toitlustamise eest tasumiseks 01.09 kuni 31.12.2014 Sindi
linnas elavate ning Sindi Lasteaias käivale seitsmele lapsele.
• määrata linnapea Marko Šorini põhipuhkuse ajaks alates 23.09.2014 kuni 30.09.2014 linnapea
ülesandeid täitma abilinnapea Rein Ariko.
• eraldada esimese klassi astuja toetus september 2014 ühtekokku summas 770 eurot.
• eraldada paljulapseliste perede koolitoetust septembris 2014 summas 1380 eurot.
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Toivo Niiberg: ma olen õpetaja Kohtumispaika ei tohi muuta!
25. augustil kohtus hingeteadlane Toivo
Niiberg Sindi ANK-is väikese hulga tütarlastega, kellega vestles omavahelise suhtlemise
headuse mõjutajatest. Peamiselt laste, teismeliste ja pereküsimustega tegelev professor ei
soovinud, et teda esitletakse akadeemilise
kraadi nimetamisega. Tagasihoidlikule mehele
piisab, kui teda kõnetatakse üksnes eesnimega.
Enne noorte seltsi istumist leidis ta aega
kõneluseks, millest hiljem oli osaliselt jutuks ka
tütarlastega.
Teada on Toivo mitmekülgsus, mis ei piirdu
ainult psühholoogia valdkondadega. Tema
huviks on ka aiandus ja kirjutamine. Luuletusi,
aforisme ja följetone lugedes tuleb teada autori
varjunime Ivo Ivari. Teisi raamatuid või artikleid
kirjutades kasutab aga endiselt kodanikunime.
Ta kuulub Eesti Huumoriliitu ja Ajakirjanike
Liitu. Toivo selgitas oma vajadust lõpetada
hästi palju kõrgkoole. „ Kui pooleli ei jäta, siis
saan veel 6. kõrghariduse ja pereterapeudi
kutse.“
Õpingud pole lõppenud
„Tartus sattusin kogemata Riia mäele ja
pool juhuslikult Eesti Põllumajanduse Akadeemiasse. Valisin aianduse eriala.”
„EPA järel ei tahtnud õpetajaks hakata ja
tahtsin kindlasti minna roose kasvatama.
Kõigepealt suunatigi Pirita näidissovhoosi
roosikasvatuse agronoomiks, aga suunamine
muudeti kehtetuks ja saadeti hoopis Antsla
sovhoostehnikumi botaanika õpetajaks.“
„Teenisin polaarjoone taga Murmanskis.
Sõjaväes omandasin velskri kutse ja lõpuks
edutati haigla peavelskriks.“
„Enne sõjaväe lõppemist sain Antslast 200
õpilase allkirjaga kirja, milles paluti tulla tagasi
Antslasse. Süda läks hardaks, loobusin Piritast
ja läksingi Antslasse tagasi. Sealt leidsin ka
tulevase abikaasa, kes õppis arstiteaduskonnas. Elu oli selline, tulin Antslast Tartusse
EPA õppejõuks. Samas ei saanud õpetaja olla,
kuna puudus pedagoogiline kutse.“
„Sattusin siis psühholoogiat õppima ainult
selleks, et saada pedagoogiks. Siis suunati
Moskvasse, läbisin Moskva Timirjazevi nim
Põllumajandusakadeemia pedagoogilise
osakonna.“
„Mulle on väga meeldinud usuteadus ja
religioon, olen usklikus peres üleskasvanud.
Läksin Helsingi ülikooli kaugõppesse usuteaduskonda, mis kestis 3 aastat. Õppisin
alternatiivpedagoogikat, mida meil tol ajal üldse
ei õpetatudki.“
„Jõudis kätte Eesti Vabariik ja avastati, et
Nõukogude psühholoogia ei ole kõige parem.
Töötasin siis Akadeemias Nord õppejõuna, nii
kaua kui Nord eksisteeris. Samal ajal läbisin
Tartus täis magistratuuri, aga kaitsesin oma tööd
Nordis.“
Poole kohaga aianduses ja psühholoogias
„Ma ei ole läinud kõrgkoolidesse mitte
sellepärast, et koguda kõrgkoolide diplomeid,
vaid minu saatuse rada on lükanud mind ja ma
olen need katsumused lihtsalt vastu võtnud.“
„Kümme aastat tagasi asutasin Tartusse
teraapiakeskuse Katriito. Minu tütar on kliiniline
psühholoog. Keskuses tegeleme perenõusta-

mise, arvutisõltuvusega. Kaks aastat tagasi
läksin jälle Räpinasse, kus olen varem 10
aastat olnud direktor. Nüüd olen poole
kohaga aianduskooli köögiviljanduses
õpetaja ja poole kohaga psühholoog.“
Toivo kuulub vaimupuudega inimesi
ühendava ajakirja Vaimupuu toimetuse.
Kuna raha napib, on ajakiri internetipõhine.
“Minu esimesed lood hakkasid ilmuma
tudengieas EPA lehes. Vello Lään oli siis 15
aastat selle toimetaja. Tema ongi minu
ajakirjanduslik isa. Keeleliselt on mind
toetanud ja väga õiglast kriitikat teinud
Karin Rummo.”
„Seni olen arvatavasti umbes tuhatkond
artiklit kirjutanud. Kirjastatud raamatute arv
küünib nüüd seitsmekümneni.”
„Poliitikaga alustasin Räpinas Rahvarindes. Omal ajal astusin Isamaaliitu, millest
nüüdseks on saanud IRL. Mõtlen sealt välja
astuda. Hirmus, kui võim pähe hakkab. Selle
diagnoosi panen kõigile, ka IRL-is, kahjuks.
Väga vähesed elavad võimu juurde
pääsemise üle. Olen olnud 38 aastat õpetaja
ja kõiki reforme näinud alates Nõukogude
ajast. Õpetajad on tohutult kannatanud ja
nende käest ei küsita midagi. Tasuks
kuulata vanemaid õpetajaid.“
Olla mees või naine
„Eesti on väga kõrge lahutuse protsendiga
maa. Meil peaks olema tugev perekond.
Väga paljud homoseksuaalsed inimesed ei
sünni homoseksuaalsetena. Väga paljud
poisid saavad homoseksuaalideks tänu
lõhutud peredele, tänu oma väga rangele
emale, kes neid üksinda kasvatab. Poisid ei
julge enam naisega olla.“
„Või võtame joodikutest isade tüdrukud,
kellest on saanud lesbilised naised.
Hirmuäratavad kogemused ei võimaldagi
enam olla mehega. Mina ise olen väga
raskesti oma vanemate lahutuse üle elanud.
Kui pereväärtused oleksid paigas, siis muud
vähesed probleemid ei tekitaks küsimusi.
Probleem on meie pere tugevuses ja kõik
teised küsimused on jäämäe tühine nähtav
osa. Neis asjus võivad kõige häälekamalt
sõna võtta need, kes ei ole lahutatud, on 45 last ja lapselapsed üles kasvatanud. Mitte
inimesed, kel puudub tarkus peret tervena
hoida ja väärtustada.“
Oma noortele kuulajatele soovitas Toivo
lugeda tema enda kirjutatud raamatut
„Naiseks, emaks ja daamiks“, mis on
loogiline jätk varem avaldatud raamatule
„Meheks, isaks ja härrasmeheks“.
Lühendatult Maalehe blogist
Urmas Saard

Algavad taas filmiõhtud täiskasvanuile
Tänu sintlaste suurele huvile filmiõhtute vastu,
positiivsele tagasisidele ning heale koostööle
Sindi Linnaraamatukoguga alustame taas
koostöö raames oktoobrikuust Sindi Linnaraamatukogu lugemissaalis filmiõhtutega,
sagedusega üks kord kuus. Vaadatavad filmid
on eelkõige mõtlema- panevad ja midagi uut
pakkuvad. Nad on isiklikku arengut toetavad,
avardades arusaamu elust ja suhetest ning
näidates eluprobleemide käsitlemiseks
erinevaid nurki. Filmid on varustatud
eestikeelsete subtiitritega. Vaatamisele järgneb
NLP Instituudi koolitaja Viive Einfeldt´i
modereerimisel arutelu, jagamaks omi mõtteid
ja kogemusi.
Kolmapäeval, 15. oktoobril kell 17.00 on
huvilistel võimalus vaadata filmi „Mida k…dit?
me üldse teame?“ (USA 2004). See on osaliselt
dokumentaalfilm, jutustus, animatsioon - kõik

kokku enneolematu visuaalne tulevärk.
Kolm rezissööri on valinud filmi aluseks
teaduse ja vaimsuse ühendamise.
Film jutustab voolavalt lugu kvantfüüsikast,
ajust, teadvusest ja sellest, mida me
nimetame reaalsuseks, samuti sellest, mida
me reaalsuseks ei nimeta. Filmi peategelane
Amanda (Marlee Martin) läheb läbi küülikuaugu ja rändab ringi nagu Alice Imedemaal,
kus igast mõttest võib sündida uusi
maailmu. Protsessi käigus jõuab ta
arusaamisele oma depressiooni põhjustest
ja tasapisi muutub ka tema elu. Filmi
teemadeks on: neuroloogia, kvantfüüsika,
psühho- loogia, ontoloogia, metafüüsika,
maagiline mõtlemine ja vaimsus.
Filmi kestus 1,5 tundi. Filmiõhtud on tasuta!
Helga Mitt
MTÜ Helma juhatuse esimees

Iga raamatu ja raamatukogu sõber teab, et
oktoobris peetakse raamatukogupäevi. Sel
ajal on üle Eestimaa palju erinevaid
ettevõtmisi, kus peateemaks raamatud ja
lugemine. Juba neljandat aastat järjest on
ettevõtmiste motoks „Kohtume raamatukogus!“
Sindi Linnaraamatukogus on oktoobrikuu
olnud tavalise laenutuse-teeninduse kõrval
ka erinevate ürituste- ja koolitusterohke. 20.30.oktoobrini kestvate raamatukogupäevade
raames kutsume nii lapsi kui ka täiskasvanuid
osalema meie poolt organiseeritavates
ettevõtmistes. Esmaspäeval, 13. oktoobril
alustab laste lugemisklubi „Lugemistuhin
2015“. Üleskutse õpetajatele ja lastevanematele - võtke raamatukoguga ühendust ja
tundke huvi, mida see klubi endast kujutab
ning suunake lapsed vaikselt ja vargsi
raamatute juurde! Ette võime öelda niipalju,
et tegemist on omamoodi lugemisvõistlusega
1.-4.klasside ning lasteaia vanemate rühmade
poistele-tüdrukutele.
Raamatukogupäevade ajal tulevad meile
külla Sindi Gümnaasiumi esimeste klasside ja
Sindi Lasteaia lapsed. Lisaks tutvumisele
raamatukoguga toimub ettelugemispäev, mille
teemaks on seekord „Sport ja liikumine
lasteraamatutes“.
Oktoobris on ühel päeval raamatukogus
laenutusleti taga inimene, kes tavapäeval oma
tööd hoopis teistsugustes tingimustes teeb.

Päev „Tuntud inimene raamatukogus“ on meie
kollektiiviga aastate jooksul mõneks tunniks
liitnud nii mõnegi nimeka sintlase või Sindiga
seotud persooni. Kes sel korral teid teenindab, jäägu veel saladuseks.
Raamatukogupäevade traditsioonilise
ettevõtmisena viime läbi Tasuta raamatu laada.
Juba praegu võite tuua neid raamatuid, mida
te ise ei vaja, et me saaksime need laadapäeval,
18.oktoobril kenasti välja panna.
23.oktoober on Eesti raamatu päev - sel
päeval soovitame igal külastajal laenutada
vähemalt üks eesti autori teos.
Raamatukogutöös kasutame me arvutiprogrammi URRAM, mis annab palju
võimalusi raamatukoguteenuse kasutamiseks
ka kodust väljumata. Esmaspäeval, 27.
oktoobril kell 18.00 ootame lugemissaali
koolitusele just neid, kes selle teema vastu
huvi tunnevad.
Septembri algul avatud Harry Raide
maalide näitus „Neli aastaaega Eesti
looduses“ jääb avatuks novembrikuu lõpuni.
Oktoobrikuu on raamatukogus viivisevaba
ehk siis võimalus neile, kel raamatud
õigeaegselt tagastamata, teha seda ilma
rahakotti kergendamata. Raamatuid võite
panna ka tagastuskasti, mis asub meie
asutuse välisuksel.
Kohtume raamatukogus!
Ene Michelis
Sindi Linnaraamatukogu direktor

Globe laager
Sel suvel toimus 17 korda Globe suvelaager
11.-13.augustil Nelijärvel Puhkekeskuses, mis
asub Harjumaal Aegviidu vallas. Nelijärve
reklaamlause, et neil on neli taevasinist järve.
Tegelikult Harju maakonnas asuv järvestik
koosneb hoopis seitsmest järvest . Järved
asuvad Aegviidu alevist 1,5 - 3,5 km kagu
pool Aegviidu - Jäneda oosistiku ääres.
Kohanimi Nelijärve tekkis tänu sellele, et
oosiaheliku harjalt avanes vaade korraga
neljale järvele: Urbukse, Sisaliku, Purgatsi ja
Ahvenajärvele .Nelijärve järvede koosseisu
kuuluvad Nikerjärv, Vahejärv, Urbukse järv,
Sisaliku järv, Purgatsi järv, Ahvenajärv ja Linajärv. Nelijärve asub Tallinnast 60
km ,Tartust 130 km ja Pärnust 150 km
kaugusel.
Laagrisse jõudsime kenasti, majutusime
ja koheselt jagati meid erinevatesse
rühmadesse vastavalt selle aasta peateemale.
Kärt Kangur - kaheksajalad , Sireli Laanevälimerihobud ja õp. Salundi - meritähed, kõik
olime eraldi kindla eesmärgiga, et tutvuksime
ja suhtleksime võõrastega.
Peale lõunat oli esimene hariv loeng
järvedest. Mis on järv?
Meile meeldis enam doktorant Mait Seppa
poolt välja toodud esimene väide - järv on
kerra tõmbunud jõgi. Koolis loodusõpetuse
tunnis õpituna teame, et järv on maismaanõgu, mis on veega täidetud, kus veevahetus
aeglane ja otsene ühendus merega puudub.
Fakte tuli ridamisi, aga mõned jäid eriti hästi
meelde. Näiteks, et Eestit kutsutakse nagu
Soomet tuhande järve maaks ( Eestis 1200
järve) .Eesti suurim on Peipsi järv -3555 km2 ,
mis on Euroopas alles 53 kohal. Eest järved
on tänase seisuga keskealised , vananevad
kiiresti ja muuhulgas inimtegevuse mõjul.
Peale huvitavat loengut algasid õppesessioonid, kus sai ennast järgmise päeva
ekspeditsiooniks ette valmistada.
Järgmise päeva hommikul ülesse, peale
hommikusööki oma grupiga ekspeditsioonile,
mis kestis terve päeva õhtuni välja. Õpilased
olid koos juhendajate (teadlastega) ja
saatvate õpetajatega jagatud 12 gruppi, kus
kõik uurisid erinevaid objekte.
Kaheksajalad uurisid Purgatsi järve
kaldataimestikku, määrasid erinevaid liike,
tegid herbaariumeid. Kärdile meeldis kõige
rohkem töö GPS-iga mööda metsa matkata ja
koordinaate määrata.
Sirelile meeldis taimede määramine ja

herbaariumite valmistamine, millest tahab ka oma
uurimustöö kirjutada.
Meritähed uurisid Urbukse järve vett
(läbipaistvust, pH, temperatuuri ja sügavust)
erinevate mõõteriistadega, järvele mindi kanuudega.
Meritähed kaardistasid oma järve sügavamad
punktid kaardile ja võtsid pinnavee ning põhjavee
proovid. Kaldale jõudes tegid ka uuritava veega
keemilised analüüsid, määrasid erinevate ioonide
sisalduse. Peale ekspeditsiooni tegid kõik grupid
oma tööst esitluse powerpointis, mida esitlesid
järgmine päev lõpuvoorus. Õpilased said
loodusteadlastega koos töötada, teadmisi ja
kogemusi, kuidas üks korralik uurimustöö peab välja
nägema algetapist lõpptulemuseni.
Globe laagris on peale loodusharidusliku
kirjaoskuse ka sotsiaalsed oskused. Igal aastal on
isetegevuskava vastavalt laagri teemale. Sel aastal
oli teemaks : Kuidas tekkis Nelijärv? Väga palju
originaalseid lahendusi tuli, kus sai südamest
naerda. Meile meeldis II koha saanud punamütsikese
alustel lavastatud järve tekkelugu, kus vana idee oli
vaimukalt üles ehitatud. Punamütsike oli Keila kooli
poiss, kellel oli väga hea näitlemise anne, täiuslik
kostüüm ja isegi valged patsidki punutud.
Türi õpetajaga imetlesime noorte loovust,
vaimukust, mitte millestki teha nii vahvad kostüümid
ja näha loodusseaduste kitsaskohta, teha head
huumorit ja panna 100 inimest rõkkavalt naerma.
Kokkuvõtvalt jäime kõik laagriga rahule. Kärt
lisas, et talle meeldis laagri juures kõik ,inimesed
olid sõbralikud ja abivalmis ning koht oli imekaunis.
Mõlemad tüdrukud said uusi sõpru ja teadmisi
.Üllatus oli neile veel, et need metsarajad ,kus nad
matkasid olid meie endise presidendi Arnolt Rüütli
lemmiksuusarajad.
Õp.Heli Salundi
Sindi Gümnaasiumi keemiaõpetaja
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Noortekeskuse uudised
Augusti kuu lõpus toimus traditsiooniline iluvõimlejate loovad meeleolu nagu oleksite sattunud maale vanaema
sügislaager. Seekord oli külalistreeneriks Erki Melts, kes juurde.
õpetas selgeks ka ühe uue tantsukava. See on üsna keerulise Võidupühal 23. juunil 2007 tunnustati Maria talu Peaministri
liikumisega ja pakub huvi nii võimlejatele kui ka tänukirjaga “Kaunile Eesti kodule”. 2006. aastal tunnistati
pealtvaatajatele. Aga lavale astumiseks tuleb veel palju Maria talu Tõstamaa valla heakorra konkursil kõige kaunimaks
harjutada. Intensiivsed tunnid olid heaks alguseks suvel asutuseks. Eesti Talupidajate Keskliidu ülemaalisel võistlusel
“Eesti parim talu 2003” saavutas Maria talu II koha.
veidi soiku jäänud aktiivsele liikumisele.
Meie treeneri Margit Schmidtiga tuletati meelde vanu kavu Maria talu perenaine Riina Rand (Närep) õppis Sindi
nii nooremale kui ka vanemale rühmale, sest meil oli au Gümnaasiumis. Samas asub jõuluvana Korstna talu. Selle
esineda noori alati toetava ettevõtte Fein-Elast Estonia 20- pidulikul avamisel oli väljas meie noortekeskuse kunsti ja
aasta juubelil, mis toimus 30.augustil. Kella kümneks keraamikaringide õpilaste näitus. Siin elab jõuluvana koos
hommikul olid kõik tüdrukud kohal, kuigi suvel magati teadagi memme, päkapikkude, hobuste, jäneste, ämblike, muttide,
poole päevani. Hea sissejuhatus hommikuseks ärkamiseks lindude ja paljude teiste suurte ja väikeste sõpradega. Siin
teeb jõuluvana koos memme ja päkapikkudega aasta läbi
koolipäevadel.
Laagri kavasse mahtus Maria talu külastamine. Maria talu kõige tähtsamaid ja vähem tähtsamaid ja hoopistükkis
asub Pärnumaal 32 km kaugusel Pärnust mööda Audru - tähtsusetuid asju. Käib kalal, heinal ja maasikal; parandab
Tõstamaa maanteed Virtsu suunas. Maria talu on eelmise regesid, traktoreid ja jalgrattaid; valmistab kingitusi,
sajandi algusaastail ehitatud Lääne-Eesti tüüpi talu, kus on pannkooke ja üllatusi; teeb sporti, torti ja õngekorki; loeb
tähtsal kohal traditsioonide austamine ja jätkusuutlikkus. lambaid, lapsi ja raamatuid... ja palju, palju kõike muud!
Talu on saanud nime - Maria - peremehe Enn Ranna vana Meie noortel oli võimalus tutvuda lähemalt taluga, hobustega
vanaema, esimese perenaise järgi. Samuti on läbi aegade tal- ja ratsutada. Kuigi ilm oli vihmane, sai ratsutamisest vahva
us peetud hobuseid ja tänaseks on tallides 20 hobust nii elamus, sest katus oli maneeþis pea kohal.
tõuaretuseks kui ka ratsutamiseks.Otse talu hoovist Suurimaks elamuseks selles laagris oli muidugi prof. Toivo
suunduvad teerajad kaunisse männimetsa, kus on vahva Niibergiga kohtumine. Viit kõrgharidust omav inimene, kellelt
jalutada, matkata, ratsutada või jalgrattaga sõita. Lapsed on ilmunud 70 raamatut, oli üllatavalt lihtne ja vahva, vastates
leiavad tegevust mänguplatsil. Talus toimetavad perenaised kõigile noorte küsimustele suhtlemise kuldreeglite kohta.
Noored Karl Hussar ja Kaur Kasemaa kutsuva 1.-5.klassi
Tervise Tugi OÜ kutsub kõiki
õpilasi igal esmaspäeval kell 17.00 noortekeskuse juurde
huvilisi veresooni kontrollima.
mängima sulgpalli.
Trükikoda Pajo kuulutused Sindi Skate 2014 valmisid juba
Kas Teil on kõrge vererõhk?
5.septembriks. Plakati autor on Elvo Grimm. Samuti on valmis
Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
Kas Teil on perekonnas esinenud südame-veresoonkonna selle aasta võistluste märk, mille autor on arvutigraafika ringi
juhendaja Heiko Kivila. Suur tänu neile kõigile!
haigusi?
Sindi Skate 2014 avamisel 27.septembril kell 13.00
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk haigestuda jala
esinevad parkuurijad ja JJ Street.
arterite ateroskleroosi.
Noortekeskuse matkaring teatab: Taas matkale! Võimalus
Jala arterite ja vererõhu kontrollimine toimub
ööbida
ka lausa puu otsas onnis. Seekordne matk Võlla rabas
neljapäeval,
Väljasõit
laupäeval, 20.09.2014,kell 17.00 Sindi ANK eest.
9. oktoobril alates 10.00 Sindi Seltsimajas
Tagasi
jõuame
pühapäeva pealelõunaks. Ööbimine lõkke
(Pärnu mnt 44, Sindi)
kõrval
olevas
katusealuses
või puu otsas olevas onnis.
Vastuvõtule tuleb ette registreerida
Kaasa:
soojad
riided,
müts,
kummikud,
magamiskott, matt.
Registreerimine toimub tööpäevadel kell 9-12
Toit
lõkkel.
tel 5698 5633
Retke juhid: Valdur Kolla ( Pärnu Matkaklubi ) m. 56561010,
Eriti on oodatud inimesed,
Viljar Viik m. 555784879
kellel esineb sageli säärelihastes valu ja krambihooge
Helle Vent
Protseduur maksab 7 eurot
Sindi ANK juhataja
Hooli endast ja tule kontrolli

30. septembril 2014 algusega kell 11.15
alustab lasteaia muusikasaalis taas
tegevust

BEEBIKOOL.

Oodatud on lapsed vanuses 3-12 kuud
ja 12-24 kuud.
Beebikooli juhendab lasteaia
muusikaõpetaja Ülle Jantson.
Info: www.sindilasteaed.ee.
Beebikool. Uudised.
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KUULUTUSED ja TEATED

Vee -ja kanalisatsiooni trasside ühendused
eramajadele.
Tel. 50 34960
Ostame vene päritolu kontaktoreid, kaitselüliteid,
raadiojaamu-saatjaid , ostsilloskoope, elektroonika
plaate ja detaile ning militaarelektroonikat.
Tel 54 58 33 70
MÜÜA DIIVAN (lahtikäiv, all voodipesukast)
SEKTSIOONKAPP PRUUN (matt)
KÜLMIK SAMSUNG (hall)
KÖÖGI SEINAKAPID
Tel 56 84 9084
16.oktoobril kell 14.30-16.30 toimub
Sindi Seltsimajas
eesti-soome jalatsivabriku sügis-ja talvejalatsite müük.
Parimad hinnad!
Hea massaaþ isõber!
Alates oktoobrist pakub massöör Erika Mitt
massaaþ iteenust Paikuse Spordikeskuses.
E - R 10.00 - 19.00
Täpsem info : www.paikusespordikeskus.ee
Aegade broneerimine tel: +3725254667

Otsime särasilmset klienditeenindajat Sindi
Olerexi teenindusjaama
CV saata aadressile: katheriin.tull@cvo.ee.
Lisainfo: www.olerex.ee
Algab mälumängu hooaeg
4. oktoobril kell 17.00.
Läbiviijaks on Lembit Roosimäe.
Pilet 2 eurot, õpilastele 1 euro

Palju õnne!
Jõrgen Anniko

16.08.2014

Lily-Marleen Vabrit

28.08.2014

Anna Korotaeva

08.09.2014

Veronika Senova

18.09.2014

10. oktoobril kell 19.00 Vanemuise teater
muusikal „Operett“ .
Esitamisele tuleb opereti paremad palad (Lõbus
lesk, Mariza, Silva, Viiuldaja katusel, Helisev
muusika, Ooperi fantoom, West Side Story, Mees la
Manchast ja veel palju, palju teisi tuntud lavahitte).
Pilet 10 ja 8 eurot.
Piletid müügil Sindi Seltsimajas ja 1,5 tundi enne
algust kohapeal.

Mälestame lahkunuid:
Ljubov Jürgenson
Elle Paiste
Valentin Khrenov
Evgenia Kulvik
Arro Saarmann
Tiit Sipelgas
Allan Nutov
Evgeny Dubrovin

27.08.2014
05.09.2014
09.09.2014
09.09.2014
12.09.2014
15.09.2014
16.09.2014
16.09.2014

