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Austatud kodulinlased!

-Esimesel lugemisel oli linna 2007.
aasta eelarve projekt kogumahus
56 685 876.- krooni.
- Esimesel lugemisel oli linna
arengukava muutmine
Arengukava
tegevuskava
alljärgnevatesse alajaotustesse teeb
linnavalitsus
alljärgnevad
muudatusettepanekud:
4.1
Ühisveevärgi
jakanalisatsioonitrasside ehitamine
täiendatakse kahe tegevusega 2007.
aastal. Lisandub Sindi-Pärnu
reoveesurvekanalisatsioonitorustiku
renoveerimine. Teise tegevusena
lisandub linna veemajanduse
arengukava koostamine 2007. aastal.

Meeleolukat
särtsakat uut

6.1 Uute tänavate ehitus
täiendatakse samuti kahe tegevusega.
Rajatakse Sindi-Paikuse kergsõidutee.
Nimetatud tee rajamiseks tuleb
eelnevalt omandada üks kinnistu , mida
kavandatav tee läbib.
12.1 Üldharidus. Õpikeskkonna
kaasajastamine tehakse järgmised
muudatused. Koguinvesteeringut
suurendatakse gümnaasiumi katuse ja
akende vahetuseks, klassiruumide
kaasajastamiseks ja uue mööbli
hankimiseks.
19.1 Seltsingute toetamine ja
eelduste loomine sisukaks vabaaja
veetmiseks suurendatakse seltsimaja
hoone kapitaalremondiks ettenähtud
summat.
21.1 Töötajate koolitamine Euroopa
Liidu struktuurifondide ja teistes
rahastamisprogrammides
kaasfinantseerimisega osalemiseks.
- Kesktänava ja Rohelise tänava
vahelisele tänavalõigule anti nimeks
Pohla tänav.
- Ei kasutatud ostueesõigust
muinsuskaitsealuste mälestiste
nimekirjas olevale kinnistule Raudtee
14 ja 14a.
Otsustati suurendada
matusetoetust 1500.- kroonini ja
detsembrikuu istungil suurendati
sünnitoetust 3000.- kroonini.

Käes on aasta 2007 oma uute ootuste
ja teostamist vajavate ettevõtmistega.
Seda nii isiklikus elus kui ka muus.
Siinkohal annaksin ülevaate põhilistest
ettevõtmistest ja tegemistest Sindi linnas
möödunud aastal. Kirjutasin ka linna
poolt algatatud tegemistest augustikuu
Sindi Sõnumites, siis aga oli enamus
tegemisi veel pooleli ja mõni algatus
ootas alles oma järjekorda. Aga
aastavahetus on omamoodi ajaline
piirjoon meil ees ja ikka me anname
hinnanguid omavalitsuste tegemistele
aastase vahemikuga.
Inimestele on alati oluline puhas ja
turvaline elukeskkond, kvaliteetne
joogivesi ja kvaliteetsed teenused
kohapeal. Nende eesmärkide
saavutamiseks tuleb aga pahatihti
eelnevalt läbi käia pikk kannatuste rada
ning kohati esmapilgul võib tunduda, et
asi pööratakse päris segaseks ja hulluks.
Mõtlen siinkohal meie linnapildi
väljanägemist sellest ajast alates kui
algasid kaevetööd gaasitrassi ja veening
kanalisatsioonitrasside
paigaldamiseks. Segikaevatud linn küll,
aga paljud linnakodanikud on saanud
selle tulemusena isiklikult osa
elukeskkonna paranemisest.
Tänaseks päevaks on linna tsentraalne
küte üle viidud gaasiküttele ja peale
selle veel ka kuus linnale kuuluvat
objekti. Oluline on see, et ära on
kadunud Kooli katlamaja korstnast õhku
lenduv tahm, inimesed ei pea enam
tajuma Ringi katlamajast õhku lenduvat
põlavkiviõli ebameeldivat lõhna ja
oluliselt on paranenud kütmise kvaliteet.
Sellesse ettevõtmisse investeeris linn ligi
630 tuhat krooni ja Sindi Majavalitsus
2,5 miljonit krooni.
Vee- ja kanalisatsioonitrasside
väljaehitamise tööd on püsinud
kindlalt omas töödegraafikus.
Möödunud aasta plaanis oli jõuda
töödega linnamajast kuni Supluse
tänava ühiselamuteni. Sellega saadi
kenasti hakkama ja möödunud aasta
lõpust on vee- ja kanalisatsiooni trassid
eraldatud firmale Qualitex kuuluvatest
vee- ja kanalisatsioonitrassidest ja sinna
juurde kuuluvatest seadmetest ja
rajatistest.
Linna raha kulus nendeks töödeks ligi
4 miljonit ja lisaks saime veel raha
Euroopa Liidu Ühtekuuluvus Fondist
ligi 12 miljonit krooni.
Suured tööd said ära tehtud meie
kodulinna gümnaasiumi hoones.

aastalõppu ja
aastat!
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Nagu varasemalt juba
kirjutasin, renoveeriti nende
tööde käigus kooli võimlakompleks, koolimaja uue
osa esimene korrus,
raamatukogu ja lõpule jõuti
ka akende vahetusega.
Nende
tööde
kogumaksumus oli natuke
üle 7 miljoni krooni, millest
siis 3,7 miljoni krooni
ulatuses saime raha
Euroopa Liidust. Kõiki
neid töid tehti õpilaste
õpikeskkonna tingimuste
parendamise nimel ja et
tõepoolest
Sindi
Gümnaasium oleks kool,
kuhu õpilased tahavad tulla
õppima.
Uue ja kaasaegse
väljanägemise said meie
linna lasteaia trepikojad, välja vahetati
maast laeni ulatuvad kohmakad
puitaknad
ja
“kaunistavad”
katusekonstruktsioonid. Tööde
maksumuseks kujunes ligi 400 tuhat
krooni.
Möödunud aastat võib piltlikult nimetada
ka katuste aastaks, uue katuse said
linnamaja (maksumus ligi 600 tuhat
krooni ), saun (maksumus 430 tuhat
krooni ) ja muuseum. Lisaks katusele
muuseumis taastati ka muuseumi veranda
ja aed, samuti jõuti lõpule töödega maja
sees, kokku läks see maksma ligi 400
tuhat krooni, millest 200 tuhande krooni
ulatuses finantseeriti töid riigeeelarvest.
Muuseumi hoonest on saanud meie
linna üks ilusamaid ja kaunimaid
hooneid.
Uue väljanägemise sai ka seltsimaja
väike saal, lisaks remonttöödele uuendati
ka saali mööbel. Arvatavasti kõik, kes
käinud seltsimajas, on seda ka oma
silmaga juba märganud ja võivad
tunnistada, et seltsimaja väike saal on
mõnus ja hubane koht, kus meeldivalt
aega veeta.
Enam-vähem jõuti lõpule ka
tenniseväljaku rajamisega, jäänud on
veel väikesemahulised viimistustööd ja
suve algul, kui ka need tööd saab tehtud,
võime väljaku pidulikult avada ja
esimesed pallingud sooritada.
Loodetavasti saab tenniseväljakust koht,
kuhu kodulinlased tulevad meelsasti aega
veetma ja tervist koguma. Tehtud
töödele kulus möödunud aastal ligi 850
tuhat krooni linna raha.

Möödunud suvel taastati Pika tänava
mänguväljak , mida kõige väiksemad
linlased ja nende vanemad olid oodanud
juba aastaid.
Üks suur ja “habemega asi” on teadagi
linnatänavad ja nende korrashoid.
See on kohati lõputu teema nii täna kui
ka homme. Kes meist ei tahaks et
linnatänavad ja -teed oleksid meil kõik
kenasti asfaltkatte all ja suvel ei lendaks
autorataste alt saastavat liivatolmu.
Eelmisel aastal kulutas linn teede ja
tänavate korrashoiuks ligi üks miljon
krooni, mis iseenesest on suur summa,
kuid arvestades pideva hindade tõusuga,
saab selle raha eest aasta aastalt vähem
toimetada ja korda saata. Arvan, et läheb
veel mitu head aastat, enne kui võime
käe panna südamele ja öelda, et nüüd
siis ometi lõpuks on meie linna teed ja
tänavad just sellised, et me kõik oleksime
rahul.
Kokkuvõtteks tahaks öelda seda, et
möödunud aasta oli linnale küllaltki
edukas ja enamus plaanitust sai ka ellu
viidud. Kokku investeeriti linna
hallatavatesse objektidesse enam
kui 30 miljonit krooni, mis on piisavalt
suur summa väikelinna Sindi jaoks.
Loodan, et ka käesolev aasta saab olema
linnale edukas ning et edukad oleksite ka
kõik teie, kodulinlased. Just teie
edukusest sõltub suurel määral see,
milline saab olema linna rahakott ning
mida saame üheskoos oma linna heaks
ette võtta. Edu ja õnne teile kõikidele!
Mati Mettus, linnapea
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UUDISED
Uus tulumaksumäär
Alates 2007. aasta 1. jaanuarist alaneb tulumaksumäär 22
protsendile, maksuvaba tulu suuruseks jääb endiselt 2000 krooni
kuus.
Kalendriaasta jooksul tehtud väljamaksetelt tulumaksu
kinnipidamisel kasutatakse väljamakse tegemise aastal ja kuus
kehtivat maksumäära, olenemata sellest, millise perioodi eest
väljamakset tehakse, teatas maksu- ja tolliamet.
Näiteks kui 2007. aasta jaanuaris makstakse välja detsembrikuu
palk, siis rakendatakse tulumaksu kinnipidamisel jaanuaris 2007
kehtivat maksumäära ehk 22 protsenti. Füüsilise isiku
tuludeklaratsioonis kasutatakse samuti deklareeritaval aastal
kehtinud maksumäära.

Tulge kaema Eestimaa loodust!
Hall ilm, vinged tuuled, vesi ja pori. Selline heitlik on olnud meie Eestimaa ilm sel sügisel ja talvel. Veel
enne, kui kevadpäike jõudu hakkab andma ning hommikul tõustes ning õhtul magama heites pole vaja
tuld toas läita, on kõigil soovijatel võimalik talvemasendust leevendada ilma perearsti poole pöördumata.
Tulge Sindi linnaraamatukokku näitust vaatama. 14 erinevat lähenemist Eestimaa loodusele, autoriks
Harry Raide. Veidi sügist, pisut merd, killuke talve - kuid oma silm on alati kuningas.
Sindi raamatukogul on igatahes väga hea meel, et Harry Raide osa oma loomingust meile vaadata tõi!
Ene Pärkma, Sindi linnaraamatukogu juhataja

2007.a. alandab tulumaksu, tõstab mitmeid sotsiaaltoetusi
ja teeb abiellumise ning toasooja kallimaks
2007.aasta algusest jõustusid mitmed seadusesätted, mis vähem või rohkem mõjutavad iga Eesti
elaniku rahakotti.
Neljandat aastat kestev maksureform langetas käesoleva aasta algusest tulumaksumäära 22 %-ni
ning rida muudatusi on toimunud ka sotsiaalvaldkonnas.

Näiteks 2007. aastal esitatakse tuludeklaratsioon 2006. aasta
eest ning selles rakendatakse 2006. aastal kehtinud maksuvaba
tulu 2000 krooni aastas ja maksumäära 23 protsenti.
Eelmise aastaga võrreldes ei muutunud töötuskindlustusmakse
ja kohustusliku kogumispensioni makse määrad.
Seega on töötuskindlustusmakse määr tööandjale 0,3 protsenti
ja kindlustatule 0,6 protsenti, kohustusliku kogumispensioniga
liitunud isiku endapoolse panuse osa jätkuvalt 2 protsenti
brutopalgast

Uued tänavanimed
Kohanimeseaduse alusel on kohalik omavalitsus algatanud
kohanimede määramise
menetluse, millega määratakse Sindi linnas AÜ VIIRA kinnistul
asuvatele teelõikudele
nimeks Jänese tänav, Orava tänav, Karu tänav, Põdra tänav ja
Rebase tänav.
Kohanime määramise volikogu määruse eelnõuga saab tutvuda
Sindi Linnavalitsuses, Sindi
linna koduleheküljel ja Sindi Linnaraamatukogus.

Hinnakirja kehtestamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §30 lõike 1 punkti
3 alusel annab Sindi Linnavalitsus k o r r a l d u s e:
1. Kehtestada reklaami avaldamise hinnad Sindi linna ajalehes
Sindi Sõnumid alljärgnevalt:
1.1. üks lehekülg 1250.- krooni
1.2. pool lehekülge
700.- krooni
1.3. üks neljandik lehekülge 400.- krooni
2. Punktides 1.1. kuni 1.3. sätestatud hinnad sisaldavad 18%
käibemaksu.
3. Ajalehe Sindi Sõnumid esimesel leheküljel reklaami ei avaldata.
4.Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul
teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tallinna halduskohtu
Pärnu kohtumajale haldusmenetluse seadustikus sätestatud
korras või vaide Sindi Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras. Korraldus jõustub teatavakstegemisel.
Olulised tähtajad 2006.a. tulude deklareerimisel
(vt. ka lk.4)
08.02.2007 e - maksuametis on võimalus tutvuda andmetega
eeltäidetud tuludeklaratsioonil;
15.02.2007 algab tuludeklaratsioonide esitamine e maksuameti kaudu;
15.02.2007 teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäidetud
andmetega tuludeklaratsioonide väljatrükke;
02.04.2007 tuludeklaratsioonide esitamise viimane päev;
22.02.2007 Maksu- ja Tolliamet alustab tulumaksu tagastamist
e - maksuameti kaudu esitatud probleemidevabadele
deklaratsioonide alusel;
16.04.2007 Maksu- ja Tolliamet alustab tulumaksu tagastamist
paberkandjal esitatud tuludeklaratsioonide alusel
02.07.2007 tulumaksu tagastamise/tasumise tähtaeg;
01.10.2007 tulumaksu tagastamise/tasumise tähtaeg füüsilisest
isikust ettevõtjatele ning isikutele, kes deklareerisid
kasu vara võõrandamisest.

Toetused
Ö Alates 1.jaanuarist tõuseb
toimetulekutoetus 900 kroonini üksi elava inimese või pere
esimese liikme puhul. Pere teise ja iga järgneva liikme vaesustoetus on 720 krooni.
Ö Töötu abiraha kerkib
400 kroonilt 1000 kroonini
kuus.
Ö
Eestkostel või
perekonnas
hooldusel olevate laste toetus kasvab 900 kroonilt 1500 kroonini kuus.
Ö Matusetoetus tõuseb
2600 kroonini.
Ö Represseeritute toetused
kasvavad 3000 kroonini.
Ö Alates 1.aprillist kerkib
keskmine vanaduspension
235 kr., jõudes 3490 kr.-ni
Ö1.jaanuarist hakkas
kehtima uus
riigilõivuseadus, mille
alusel tuleb
abiellujatel
tasuda riigikassasse 300
krooni (seni 100).
Lahutuspaberite eest küsitakse 300 krooni asemel nüüd
400 krooni.

Ö 1.juulist kerkib lapsetoetus alates pere kolmandast
lapsest 900 kroonini. Samaaegselt lõpeb kvartalitoetuste maksmine kolme- ja enamalapselistele peredele.
Muudatusest võidavad kolmelapselised pered 300
krooni, neljalapselised pered
600 krooni, viielapselised pered 1050 krooni ja kuuelapselised pered 1500 krooni
kuus.
Ö
Alates
1.septembrist
maksab
riik kinni
põhikooliõpilaste töövihikud ja osaliselt ka
muud õppevahendid.
Ö Lapsetoetust saavad ka
need õpilased, kes õpivad
õhtuõppes, kaugõppes ja ilma
põhihariduseta kutseõppes.
Ö
Kutseõpprid
hakkavad tasuta koolilõunaid saama.

Ö Alates 1.juulist hakkab
riik elanikele müüdava soojusenergia eest küsima 18%
käibemaksu, senise 5%-asemel.
Sellega
seoses lisandub
juba sügisest keskküttega
korteri 500-kroonisele soojaarvele umbes 70 krooni.

Maksud ja lõivud
Ö Alates 2007.a. varakevadest jõuab kahe lapsega
peredeni esmakordselt maksusoodustus, mis lubab ka
teise lapse pealt maha arvata
täiendavad 24000 krooni
(aastase tulumaksuvaba miinimumi).
Ö Riik maksustab alates
jaanuarist üksikisiku poolt
teenitud tulu varasema 23%
asemel 22 protsendiga.
10.000 kroonist palka teeniv inimene võidab seeläbi
iga kuu 77 krooni ja aastas
kokku 924 krooni.
7000 -kroonise palgapuhul
on igakuine võit 48 krooni.
Kõnealune maksumuudatus
peab kajastuma ka kõigis
neis detsembrikuu palkades,
mis 2007.a. jaanuaris välja
makstakse.

Ö Kehtima hakkab vanemahüvitise 2690-kroonine määr. Vanemahüvitise
maksimaalne summa on
21 624 krooni kuus.
Ka isadel on võimalik saada vanemahüvitist kui laps
on 70 päeva vanune. Varem pidid isad ootama 6 kuud.
Ö Jaanuarist maksustab riik
meditsiinitehnika 18%-lise
käibemaksuga, mis
võib endaga
kaasa tuua
eelkõige
hambaravi
hinnatõusu.
Ö Umbes 1000 krooni
maksva biomeetrilise passi
eest tuleb inimesel endal tasuda 450 krooni. Rakendamisaeg on praegu veel teadmata.
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PRESSITEADE
Tallinn, 17. jaanuar, 2007
“NOORED KUTSUVAD KOKKU RIIGIKOGU”
17-18. veebruar Tallinnas toimuv Noorte Riigikogu toob kokku
noori vanuses 15-26 erinevatest Eestimaa paikadest. Üritust
korraldab MTÜ Tegusad Eesti Noored eesmärgiga toetada Eesti
noori olema kodanik: võtma vastutust, leidma lahendusi ühiskonna
probleemidele ja neid lahendusi ellu viima.
Eestis ainulaadse ürituse patrooniks on Eesti Vabariigi
Õiguskantsler Allar Jõks. Simulatsioonimängul asuvad 101 noort
mõtlevat pead üle kogu riigi lahendama kümmet tänapäeva Eesti
ühiskonna suuremat probleemi. Kultuur, haridus, majandus,
julgeolek, keskkond jpm ? koos antakse hinnang valdkondade
hetkeseisule, et saada teada, millised on võimalused helgeks
tulevikuks ning töötatakse välja sisulised ettepanekud olukorra
parandamiseks.
Kaasatud on vastavate valdkondade eksperdid.
Ülesehitus on koostatud Eesti Vabariigi parlamendi struktuuri ja
töövõtete eeskujul, ent seda on mõneti lihtsustatud, võimaldamaks
kahe päeva jooksul läbi käia olulisemad osad Riigikogu
igapäevatööst. Simulatsioonimängule eelneb ettevalmistustöö
uudses noortele suunatud portaalis www.parle.ee, mis on valminud
koostöös Siseministeeriumiga. See on pidevalt arenev dünaamiline
internetikeskkond, mille abil saavad noored tulevikus endi
käsutusse võimalusterohkeid mooduleid sisaldava
internetikeskuse.
Kõigile huvitatud noortele vanuses 15-26 on avatud konkurss
Noorte Riigikogul osalemiseks. Kandideerimiseks tuleb täita
ankeet kodulehelt hiljemalt 30. jaanuariks, täpsem info ürituse
kodulehel www.parle.ee/riigikogu.
Noorte Riigikogu toetavad Tallinna spordi- ja noorsooamet ja
Hasartmängumaksu nõukogu. Simulatsioonimäng toimub Tallinna
Noorteaasta 2007 programmi osaluskuu raames.
MTÜ Tegusad Eesti Noored on üle-Eestiline
noorteorganisatsioon, mis läbi erinevate silmaringi avardavate
ürituste korraldamise kondab endas sadu hakkajaid tuleviku
tegijaid.
TENi eesmärk on läbi noorsooparlamentide, simulatsioonide,
koolituste ja projektide apoliitilisel viisil suurendada
ühiskonnateadlikkust.
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SPORT

Sportlastel on kombeks aasta lõpus
vaadata tagasi ja selgitada välja parimad
sportlased ja aktivistid. Seda tegi ka spordiklubi Kalju. Sindi linnas on tublisid sportlasi ja aktiviste
küllaga.
Arvan, et kõik nõustuvad sellega, et meie linna parimaks oli Allar Raja. Elasime ju kõik kaasa tema
sõitudele Inglismaal Etonis toimunud Maailmameistrivõistlustel sõudmises - III koht paarisaeru
neljapaadis. Tunnistati parimaks võistkonnaks Eestis aastal 2006. Kasvamas on ka järelkasv Allarile.
Sten-Erik Anderson. Kolmel korral tuli ta Eesti meistriks A ja B vanuseklasssis 2x neljasel ja ka
kaheksasel paarisaerulisel, II koht lisaks veel ühesel paarisaerulisel, Balti CUP-il Poolas 5-6.
koht neljasel.
Kaljul endal ka tublisid sportlasi. Jüri Siigur tuntud rahvusvahelisel tasemel kirimales. Andres Vaet
- noorte Eesti meister tõstmises. Järelkasv Karl Utsarile ja Mikk Kasemaale.
Sindis toimunud väikelinnade talimängudel kuulusid esikolmikuse ka lauatennise (Mario Link,Reimo
Kiisk,Lilian Poolak) ja male (Jüri Siigur,Andres Saul,Evi Leðtðenko) võistkonnad.
Tublisid aktiviste ei saa ka nimetamata jätta - väikelinnade kabe ja lauatennise peakohtunikud
Mihhail Shorin ja Andres Kull. Lisame veel väsimatu Aleksander Mozessovi ja Juhannes Kase
sellesse nimekirja.Tublisid abilisi ja sportlasi oli veel teisigi. Aitähh kõigile!
Täname ka Sindi linnavalitsust, kes leidis summasid sportlaste toetamiseks.
Kui aga Sindi linnas leidub mõni asutus või eraisik, kes ei pea paljuks toetada noori sportlasi, siis
oleksime väga tänulikud. Sõudmises ei saa hakkama kuidagi ilma oma isiklike aerudeta. Aitame
Sten-Erikul need muretseda. Puudu on veel 4000 krooni.
Edukat spordiaastat kõigile Sindi linna sportlastele!
Helle Artel

Rohkem infot TENi kohta leiate internetilehel www.ten.ee.
*Lisainformatsioon* Violetta Mertins Meediajuht MTÜ
Tegusad Eesti Noored Tel: 56506180 E-mail:
violetta@ten.ee

Ettevõtjaid oodatakse ettevõtlus- ja haridusmessile
Käesoleva aasta märtsis peetakse Pärnu kontserdimajas esmakordselt koos kahte
seni eraldi toimunud messi: ettevõtlusmess Pärit Pärnumaalt ja haridusmess Suunaja
ühinesid. Kahe liitunud messi
nimeks jääb „Pärituult
Pärnumaalt 2007”. Mess on
kohtumispaigaks elanikele,
ettevõtjatele, õpilastele ja
koolidele.
„Pärituult
Pärnumaalt 2007” annab
ülevaate ettevõtetest ning
nende poolt pakutavatest
toodetest ja teenustest. Saab
tutvuda õppimisvõimalustega Pärnumaal ning teavet vabadest töökohtadest.
Lisaks traditsioonilisele näitus-müügile toimuvad messi raames ka seminarid
teemadel: Karjääri planeerimine (CV-Online); Ettevõtlus, sellega alustamine ja
ettevõtte arendamine. Toetusmeetmed ettevõtjatele (Indrek Jürgenstein, Pärnumaa
Ettevõtlus- ja Arenduskeskus); Ettevõtlusega tegelemine maapiirkonnas,
alternatiivsed tegevusalad, meetmed maapiirkonna ettevõtluse toetuseks (Olavi
Sülla, Pärnumaa Talupidajate Nõuandekeskus OÜ); Töökohapõhine õppevorm:
õpipoisikoolitus (Valdeko Gailit, Pärnumaa Kutsehariduskeskus).
Messile oodatakse osalema ettevõtjaid, kes tõendavad toote või teenuse
pärnumaist päritolu. Osavõtjate registreerimine kestab veebruarikuu alguseni.

Näitusepinna üür on 790 krooni, mis sisaldab 6 m² boksi ja osavõtumaksu.
Boksi hinna sisse kuuluvad: seinad, tekstivöö osaleja nimega, infolett, valgustid,
toolid, laud, prügikorv,
vaip, üldkoristamine.
Lisakonstruktsioone,
mööblit jms. on võimalik
tellida korraldajalt
täiendava hinnakirja
alusel.
Üritust
kajastatakse
nii
kohalikus- kui ka
üleriigilises meedias.
Lisaks avaldatakse messil osalejate üld-andmed tasuta märtsis Pärnu Postimehe
vahel ilmuvas messi erilehes. Messile on võimalik registreeruda eletrooniliselt, täites
vastava ankeedi aadressil www.messid.ee. Samuti võib interneti puudumisel ankeedi
täita Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses, asukohaga Akadeemia tn 2, Pärnu.
Enne messi on ettevõtjatel võimalik osaleda ka messikoolitusel.
Messi korraldavad Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Pärnu
Õppenõustamiskeskus ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus. Messi toimumist
toetavad Pärnu Maavalitsus, Pärnu Linnavalitsus ja Pärnumaa Omavalitsuste Liit.
Mess on külastajatele tasuta. Lisainfo: http://messid.ee
Margus Randmäe +372 511 8336 ja Pille Paugus +372 507 9419

ÜLDINFO FÜÜSILISE ISIKU 2006. A TULU DEKLAREERIMISEST
Tuludeklaratsiooni esitavad füüsilised isikud eelmise kalendriaasta tulude kohta, kui isiku alaline
elukoht on Eestis või kui ta viibis Eestis maksustamisperioodi jooksul 183 päeva või rohkem, samuti
välisteenistuses viibiv Eesti riigiteenistuja.
Tuludeklaratsiooni ei pea esitama isikud:
· kes on saanud kalendriaasta jooksul maksustatavat tulu (palka) ainult töölepingu alusel või
avalikus teenistuses töötamisest, tegutsemisest juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani
liikmena ning ajutise töövõimetuse hüvitisest (haigusraha), kui nendelt väljamaksetelt on
tulumaks kinni peetud tulumaksuseaduses ettenähtud summas;
· kellel puudus maksustamisperioodil maksustatav tulu;
· kelle maksustamisperioodil saadud tulu kokku ei ületanud maksuvaba tulu - 24 000 krooni;
· kelle tuluks oli ainult Eesti riigi poolt seaduse alusel makstav pension, kogumispensionide
seaduses sätestatud kohustuslik kogumispension ja tööõnnetus- või kutsehaigushüvitis, kui
nendelt on tulumaks tulumaksuseaduses ettenähtud summas kinni peetud.
Tuludeklaratsiooni peavad igal juhul esitama:
· füüsilisest isikust ettevõtjad (esitavad deklaratsiooni põhivormile (vormile A) lisaks ka
ettevõtlustulu vormi E);
· isikud, kes omasid maksustamisperioodil madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise
isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise isiku kasumile (peavad esitama deklaratsiooni
põhivormile lisaks vormi MM või MM lisa 1, sõltumata sellest, kas nimetatud juriidiline isik sai
tulu või mitte);
· isikud, kes on saanud tulu (sh dividende) välismaalt (NB! Deklareerida tuleb nii Eestis
maksustatav kui mittemaksustatav palga- ja dividenditulu). Deklareerida tuleb ka tulu, mida
välislepingu alusel Eestis ei maksustata.
NB! Tulust mahaarvamisi saab teha ainult siis, kui aasta jooksul on saadud maksustatavat tulu.
Ühisdeklaratsiooni esitamine
Residendist maksumaksjad võivad esitada ühise tuludeklaratsiooni, kui nad olid maksustamisperioodi
viimase päeva, s.t. 31.12.2006 seisuga abielus. Ühe abikaasa surma korral saab abikaasade ühise
tuludeklaratsiooni esitada elav abikaasa juhul, kui üks abikaasadest on surnud maksustamisperioodil
või pärast maksustamisperioodi, kuid enne tuludeklaratsiooni esitamist.
Ühisdeklaratsiooni esitades tuleb kontrollida, et mõlema abikaasa deklaratsioonid oleksid
täidetud.
Vabaabielus elavad isikud ja isikud, kelle abielu on maksustamisperioodi kestel lahutatud,
ühist tuludeklaratsiooni esitada ei saa.

SELTSIMAJAS TOIMUB:
Esmaspäeviti kell 19-00
NABATANTS algajaile -UUS!!

8. veebruar 11-17
KINGTON kingamüük

10.veebruar 18.00
Neljapäeviti kell 17-30
BREIKTANTS algajaile -UUS!! NOORTEBÄNDID
3.veebruaril 17.00 mälumäng
“Vasta Julgesti!”

24. veebruar 14-00
tantsuetendus “RELIIKVIA”

Õnnitleme eakaid jaanuarikuu
sünnipäevalapsi!
Marta Jaagussaar
Ida Treier
Herta Tiidemann
Linda Lusik
Hilda Maarits
Ivan Savtðenko
Jaan Mirma
Evdokim Savrilov
Maria Tampere
Senta Tammik
Leili Zatelberger
Meta Tamm
Leonida Ignatova
Kalev Ratnik
Ivan Ivanov
Lilia Gailon
Hilda Kõiv
Anatoli Bogdanov
Luule Sillaots
Sulev Reidma
Mai Nõmm

05.02.1908
17.02.1912
24.02.1916
24.02.1916
11.02.1918
01.02.1919
14.02.1919
14.02.1921
01.02.1922
02.02.1922
26.02.1923
07.02.1925
10.02.1925
20.02.1925
23.02.1927
01.02.1932
16.02.1932
05.02.1937
07.02.1937
19.02.1937
27.02.1937

99
95
91
91
89
88
88
86
85
85
84
82
82
82
80
75
75
70
70
70
70

Sa armastad
kasteseid
hommikuid
ja vete vaikset
vula.
Sa armastad
lindude laulu
ja esimest
kevadist sula.
Sulle meeldib
istuda tule ees
ja kuulata möllavat tuult.
Sulle meeldib vaadata
sügisel,
kuis lehed langevad
puult.
Sa armastad suviseid
kuuvalgeid öid
ja tähtede kirkust talvel.
Sa armastad mänglevaid
virmalisi,
sootulukesi, mis
kumavad kalbelt.

Sulle meeldib sinine, karge
meri
ja tema soolakas õhk.
Sulle meeldib metsa
varjulisus
ja aasalillede lõhn.
Armastad kõike nii
kaunist ja puhast,
mis ümbritsemas on meid,
oled
kauneim
maailma
leid!

Marta Jaagussaar!
Õnnitleme 99-ndal sünnipäeval!
Tütar Lilia, Maarja, Dajana ja Tiit

Meie linna vanim
abielupaar Anna
ja Jakob Kund,
kes tähistasid
24.12 2006 aastal
oma
BRILJANTPULMA
aastapäeva!
Südamlikud
õnnesoovid,
tugevat tervist ja
hingerahu!

Kaks roosat päkka,
kaks särasilma
on teie rõõmuks
sündinud ilma.Palju õnne!

Sünnid

Artur Prõhid
Ebe-Triin Dulinets
Lisete Lätt
Heiki Sander Köster
Maia Öövel

Mälestame lahkunuid:

Aime Kuusk
Eve Schön
Liubov Zavedenkova
Vaike Sääsk
Niina Mironova
Riho Lankots

23.12.2006
25.12.2006
08.01.2007
10.01.2007
11.01.2007
12.01.2007

15.12.2006
19.12.2006
20.12.2006
04.01.2007
12.01.2007

Ajaleht Sindi Sõnumid
Väljaandja Sindi Linnavalitsus
Toimetaja Kristiina Sauväli
sindis@hot.ee
Sindi Postkontor, pk.5
Trükkinud Pajo Trükikoda

Hind 2 krooni

