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Sindi volikogu hariduskomisjonis
arutati gümnaasiumi tulevikku
5.jaanuaril toimunud Sindi volikogu
hariduskomisjoni nõupidamisel arutati
Sindi gümnaasiumis kaugõppe
korraldamist ja arendamist ning kooli
maine kujundamist, mille ühe osana
pakutakse ka gümnaasiumi nime
täiendamist.
Sissejuhatuseks rääkis arendusjuht Sigrid
Jamnes sellest, et Sindi kooli ees seisvad
küsimused kattuvad sarnaselt paljude
teiste Eesti koolide probleemidega. Kui
raha napib, siis ei ohusta see mitte üksnes
gümnaasiumi tulevikku, vaid mõjutab
edaspidi ka põhikooli osa ja kaugemas perspektiivis koguni Sindi linna käekäiku.
Eraldi tutvustas arendusjuht kooli nime muutmisele eelnenud üksikasju, kuna
teema, mis kooli jaoks pole kaugeltki kõige esmatähtsam, on ometi avalikkuse
keskel kõige enam poleemikat tekitanud.
Kooli nime muutmine
„Kooli poolt sai väljakäidud Wöhrmanni nimi. Saime kokku ajaloo õpetaja Lembit
Roosimäega, arutasime isekeskis ja koos linnapeaga, et teada saada suhtumist,”
tutvustas Jamnes nime muutmise mõtte saamislugu. Õpetaja Roosimäelt uuriti,
kuivõrd ajaloolised faktid õigustavad töösturi nime andmist õppeasutusele, mil
määral toob see koolile midagi juurde või kas annaks Wöhrmanni nime siduda
ettevõtlikkust ja ettevõtlust arendava suundumusega?
Huvipakkuv on Roosimäe uurimuse selgitav osa sellest, kui palju üldse senised
isikunimelised koolid on tegelikkuses olnud seotud konkreetsete isikutega. Eestis
võib leida vaid ühe seesuguse näite, ülejäänutel puudub otsene side.
Enamjaolt valitakse kooli nimed kirjanike ja kultuuritegelaste seast.
„Ta tõi välja, et Wöhrmanni näol oleks huvitav pretsedent ärimehe näol, kuna
tegemist on ka gümnaasiumi osa läbivate ainetega,” edastas Jamnes ajaloolase ja
koduloouurija Roosimäe seisukoha, leides, et esitatud uurimustulemused kannavad
nimemuutuse ideed täiel määral.
Säästmise võimalused
Peaettekandes rääkis kooli direktor Ain Keerup põhjalikult kokkuhoiu
võimalustest, õppekava uuenduslikest suundadest ja vastas täiendavat selgitust
vajavatele küsimustele.
„Tahan rõhutada, et me ei räägi Sindi koolis toimuvast õpilaste äravoolust,”
rõhutas direktor ja pidas probleemiks pigem õpetajate lahkumist, mille takistamise
eelduseks saab olla konkurentsivõimeline palk.
Palk tuleb läbi volikogu ning sõltub õpilaste arvust. Kokkuhoiukavast rääkides
lähtus direktor vajadusest alustada „peast”. Nii näiteks plaanitakse praegune 1,4
õppealajuhataja kohta, milles töötab kolm inimest, asendada ühe täiskohaga.
Jaanuarist ei kasutata enam turvateenust, millega säästetakse 15 000 krooni kuus.
IT- teenust kavatsetakse hakata sisse ostma täies mahus.
Säästmisest kõneldes on teravalt päevakorral venekeelse osakonna töö põhjalik
ümberkorraldamine, millega aga ei taha kuidagi vene õpetajad ja lapsevanemad
leppida. Plaan näeb lühidalt ette võimalust ka tulevikus säilitada kuni neljanda
klassini vene keelne õppetöö koos suurema mahuga eesti keele õpetamisega, et
õpilased saaksid sujuvalt üle minna eestikeelsele õppetööle.
Uutest õppevaldkondadest
Õppekavas rakendub oluline täiendus alates 26. jaanuarist, mil käivitub
gümnaasiumi uue õppeainena riigikaitse õpetus. Valikainete poolelt pannakse
rõhku meediale. Möödunud õppeaastal uue direktori saabudes polnud veel
koolileht ilmunud, kooliraadio oli üksikute teadete ütlemiseks ja televisiooni osa
puudus täielikult. Tänaseks on kooliraadio sisustamiseks ostetud 30000 krooni
eest kõike vajaminevat ja raadioruumides tehakse remont.
Õppeprotsessi arendamisel löövad kaasa Mare Paas ja Maria Murumaa Raadio
Pärnust, et õpetada reaalset raadiotööd, mis lõppeb raadiosaadete tegemise
võimalusega.
Meediaõpilased on saanud sülearvuti ja printeri. Kooli leht ilmub kaks korda
kuus. Televisioonile minnakse järkjärgult üle vastavalt sellele, kuidas raadio
kogemusi omandatakse.
„Teenindusõppes tehakse koostöös Pärnu kolledzhiga 80 tundi praktikat, mis
tähendab tööl olemist hotellis või turismitalus,” jätkas Keerup teema käsitlust.
Koosolekul osalenute küsimused
Sõnavõttudest koorus kartus, et uuendustega kiirustatakse. Ent haridusseadus
nõuab, et muudatustest tuleb kõiki osapooli kuus kuud ette teavitada. Et alustada
näiteks kaugõppe vormiga uuest õppeaastast, tuleks kohalikul omavalitsusel
muudatus õigel ajal kinnitada.
Mari Suurväli Pärnu kolledzhist osutas probleemile, et esimestes klassides
õppijad sõidavad hommikuti Pärnu koolidesse ja küsis kas ei annaks kahe
paralleelalgklassi kokkuviimiselt kokku hoida. Direktori vastusest aga selgus, et
seadus ei luba klassi üle 24 õpilase.
Sindi noortekeskuse juhataja Helle Vent tunnustas Sindi lasteaia õpetajate ja Sindi
gümnaasiumi pedagoogide väga head koostööd. Sindi gümnaasiumi direktori
kinnitusel käivad 0 klassi õpilased sel aastal kord nädalas Sindi gümnaasiumis, et
tutvuda ja harjuda kooliga.
„Linn on kooli omanik ja linna huvi peaks olema, et kool kestma jääb. Eelkõige
linn peaks mõtlema sellele, et kuidas Sindi gümnaasium edasi läheb,” võttis Ain
Keerup kõlama jäänud seisukoha ühte lausesse kokku.
Urmas Saard

Loe samal teemal veel lk.2
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Tänases lehes:

Aasta algusest jõustusid Eestis mitmed maksumuudatused
1. jaanuarist 2009 jõustusid mitmed maksumuudatused, mis puudutavad nii maksude tasumise korda kui
mitmete maksumäärade muutusi .
Olulisim muudatus maksukorralduses on ettemaksukonto kasutuselevõtt, mis teeb elu lihtsamaks nii maksumaksjal
kui maksukogujal. Üks ettemaksukonto võimaldab tasuda makse automaatselt konkreetse maksu tähtaja saabudes,
samuti saab erinevaid makse tasaarveldada ilma selleks eraldi taotlust esitamata, teatas rahandusministeerium.
Muudatused tööauto kasutamisel erasõitudeks
2009. aasta tõi muudatusi ka autode erisoodustuse arvestamisel. Tööautoga erasõitude maksustatav summa tõusis
2000 kroonilt 4000 kroonile, mille eesmärgiks on vältida auto kasutamist palgakomponendina. Samuti on
rahandusministeeriumi hinnangul 2003. aastal paika pandud määr ajale jalgu jäänud.
Samavõrra muutub soodsamaks isikliku auto kasutamine töösõitudeks. Edaspidi tõuseb maksuvaba piirmäär 2000
kroonilt 4000 kroonile nendele, kes peavad sõidupäevikut ehk sõitude üle arvestust. Neile, kes arvestust ei pea, jääb
maksuvaba määr endiselt 1000 kroonile.
Muutusid ka teenuste ja kaupade käibemaksumäärad
1. jaanuarist muutusid ka mitmed teenuste ja kaupade käibemaksumäärad. Senine 5% soodusmäär tõusis 9%-le
raamatutel, perioodikal, ravimitel ja majutusteenustel. Etenduse- ja kontserdipiletite, matusetarvete ja -teenuste ning
ohtlike jäätmete käitlemise puhul peab edaspidi arvestama 18%-lise käibemaksuga.
2009. aasta algusest muutuvad ka mitmete liiklusregistri ning kodakondsus- ja migratsiooniameti toimingute
riigilõivud, mille määrad pole viimastel aastatel tõusnud. Näiteks tuleb alates 1. jaanuarist rohkem raha tasuda auto
registreerimisel, juhiloa eksamite sooritamisel või juhilubade väljastamisel.
Tulumaksumääraks jääb endiselt 21%
Mitmed maksumäärad jäävad selle aasta tasemele. Tulumaksumäära 21 protsenti jääb kehtima ka 2009. aastal,
maksuvaba tulu määraks jääb 2250 krooni kuus.
Ettevõtete tulumaksu osas riik praegu aastapõhisele maksustamisele üle ei lähe, vaid jätkab senise süsteemiga. Ka
jäävad samaks kõik aktsiisid.
Ühtne tollimaksumäär reisijatele vähenes 1. detsembrist 3,5 protsendilt 2,5 protsendini. Uuest aastast autoga
Venemaale reisides ei ole enam vaja osta eraldi Venemaa liikluskindlustust.
Elektri hind kallinebs jaanuarist keskmisele Eesti majapidamisele ligi 23 krooni võrra kuus.

Pensionite kojukande muudatusest
1. veebruarist muutub pensionite kättetoimetamise kord. Valdav osa
pensionäridest on oma otsuse teinud. Nendega, kes pole veel teada andnud
oma otsusest otsitab pensioniamet aktiivselt kontakti.
Eestis on 380 000 pensionäri. Neist veerandile kanti seni pensioni koju või said nad
selle kätte postkontorist. Ülejäänutele kanti pension panka.
145 000 pensionisaajale saatis Sotsiaalkindlustusamet koju kirjad koos avaldusega. Kirjas paluti teha valik,
kuidas inimene soovib oma pensioni saada alates 1. veebruarist 2009.
Riikliku
pensionikindlustuse
seaduse
§36
lg
5
ütleb:
(5) Elukohajärgsele pensioniametile esitatud põhjendatud taotluse alusel makstakse riiklikku pensioni maksja
kulul posti teel kojukandega isikule, kellel on liikumistakistus või kes elab hajaasustusalal ja kellele pangateenus
on raskesti kättesaadav ning kes on:
sügava puudega töövõimetuspensionär;
sügava puudega püsivalt töövõimetuks tunnistatud rahvapensioni saav isik või;
vanaduspensioniealine isik.
Valdav enamus kirja saanutest on teinud oma valikud saada pension oma arvele panka, teise isiku arvele või omal
kulul koju. Samuti on sotsiaalkindlustusamet teinud eelmise nädala seisuga 13 500 otsust kojukande jätkamise
kohta. Käimas on suurel hulgal menetlusi ning nende kohta laekuvad otsused jooksvalt. Inimesi informeeritakse
pidevalt. Samuti tegeletakse läbi erinevate kanalite ja mehhanismide aktiivselt oma arvamust mitte avaldanud
inimeste otsimisega.
Selliste mahtude juures pole välistatud, et mõned otsused on tehtud liialt karmidest kriteeriumitest lähtudes.
Oleme likvideerinud olulise kitsaskoha ministeeriumi töös ning vaatame täpselt üle kõik vähegi probleemsena
tunduvad otsused. Kui pensionite maksmise puhul on langetatud väär otsus, vaatame selle kindlasti üle, et saaks
tehtud seadusest lähtuv õiglane ja positiivne otsus inimesele.
Lisaks on neil, kes pole rahul pensioniametist tulnud otsusega aega 30 päeva esitada vaie. Vaide arutamise ajal
laekub pension isikule koju. Kui inimene pole ka vaide tulemusega rahul, on tal võimalus esitada kaebus kohtusse.
Pensionite väljamaksmise süsteemi korrastamisega saame riigi tasandil täpse ülevaate võimalikest takistustest
ning kohapealsetest reaaloludest.
Pensionite laekumine panga kaudu on inimestele ka turvalisem kui posti kaudu.
Sotsiaalministeeriumi pressiteade

UUDISED
Toimetaja:
Kristiina Sauväli

VOKAALANSAMBEL TOPTEN ESINEB KILINGI-NõMMES
24.jaanuaril esineb lasteaia vokaalansambel TopTen valikuga oma
repertuaarist Kilingi-Nõmmes aset leidval
kohvik-klubi õhtul.
Käesoleva aasta aprillis korraldab TopTen,
olles 2008.a. laulukonkursi üldvõitja, Pärnu
maakonna traditsioonilise vokaalansamblite
konkursi Sindi Seltsimajas. Kuulda saab
palju ilusat vokaali!
Üksikasjalisem info aprilli alguses.
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Vastu tulles mitmete meie
lehelugejate soovile, kirjutame
järgmises
lehes
pikemalt
veelkord
prügi
sorteerimise
ja
pakendiseaduse
teemadel.
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Sindi liinil alates 1.jaanuarist
reisijatevedu korraldav MTG plaanib
bussiparki uuendada
Aasta algusest sõidavad Pärnu linna lähiliinidel
Atko bussid, millega tegeleb emafirma tütarettevõtte
MTG Pärnu osakond. Uus vedaja lubab edaspidi
sõiduteenust
täiustada uute
bussidega.
2009.a. algusest
liiguvad Pärnu linna
lähiümbruses Atko
märgistusega
liinibussid. PärnuSindi liinil liikuvad
pikad lõõtsaga
bussid on sama
suured nagu senise vedaja Go Bus firma bussidki, kuid
kitsamad uksed ja vahekäigud tekitavad reisijatele
mõningast ebamugavust. Vajakajäämisi kompenseerivad
küll väga mugavad pehmed istmed ja hästi soojad salongid,
mis siiski mõeldud pigem pikemate liinide
teenindamiseks, kui Sindi ja Pärnu vahemaade läbimiseks.
„Hetkel püüame Pärnu oludesse ja vajadustesse paremini
sisseelada,” selgitas ATKO tütarettevõtte MTG Pärnu
osakonna juhata Kalmar Meidla, kes peab vajalikuks
Sindi liinil sõitvad bussid asendada veidi teist tüüpi
b
u
s
s
i
d
e
g
a
.
„Meil on plaan tuua Pärnusse uuemaid busse, mille
uksed on avaramad ja väiksem istmete arv võimaldab
salongis lahedamat liikumist,” jätkas Meidla, kes
tunnistas ühtlasi seniste busside tehnilisi viperusi, mis
on mõned korrad sõitjatele meelehärmi valmistanud.
Põhjuseks on olnud elektroonika, mis pole suurte
järskude temperatuuri kõikumistega toime tulnud.
Kuni aasta lõpuni olid reisijad harjunud väga muretult
sõitma, sest Go Bus teadustas peatuseid nii kõlarite
kaudu kui ka ekraanile ilmuva kirja abil. Eriti vajalik on
see pimedal ajal sõitmisel. Pikemalt sõites, pealegi
tööpäevajärgses väsimuses võib isegi igapäevane reisija
kergesti õige peatuse mööda lasta.
Meidla kinnituse kohaselt laheneb seegi probleem õige
peatselt. „Siiski ei näe me võimalust niipea peatuseid
kirjapildis teavitada,” selgitas juhataja, kuigi ei eitanud,
et tulevikus mõtlevad ka sellele tehnilisele lahendusele.

Hooldajatoetuse maksmise kord muutub
Alates 1. märtsist 2009 muudetakse puudega lapse
vanemale või võõrasvanemale määratud hooldajatoetuse
maksmise korda.
Kuni 28. veebruarini 2009 makstakse pensioniametite
kaudu puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 8
alusel hooldajatoetust 3-16-aastase keskmise, raske või
sügava puudega lapse ja 16-18-aastase raske või sügava
puudega lapse ühele vanemale või võõrasvanemale, kes
ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu,
vahendas sotsiaalkindlustusameti pressiesindaja.
Puudega lapse vanemale või võõrasvanemale
pensioniametite
kaudu
määratud
hooldajatoetuse otsused tunnistatakse kehtetuks alates
1. märtsist 2009.
Samast tähtajast on puudega lapse vanemale või
võõrasvanemale
hooldajatoetuse
maksmise otsustamine valla- või linnavalitsuse
pädevuses. Kohalik omavalitsus kaalub ka muid
võimalusi puudega isikule abi osutamiseks.
Edasise hooldusvajaduse hindamiseks tuleb isikul võtta
ühendust
elukohajärgse
kohaliku omavalitsusega. Alates 1. märtsist 2009
otsustab hooldajatoetuse maksmise jätkamise ja
hooldajatoetuse suuruse kohalik omavalitsus.
Kui isiku ravikindlustuse aluseks on üksnes
hooldajatoetuse
saamine,
siis
lõpeb
praegune ravikindlustus ühe kuu möödudes riigipoolse
hooldajatoetuse
maksmise
lõpetamisest.
Otsus hooldajatoetuse määramise kehtetuks
tunnistamise
kohta
on
soovi
korral
kättesaadav elukohajärgses pensioniametis alates 1.
märtsist 2009.
Sotsiaalkindlustusameti pensioniametid teavitasid
hooldajatoetuse
maksmise
korra
muutumisest kirjalikult nii kohalikke omavalitsusi kui
ka hooldajatoetuse saajaid.

Sindi Gümnaasium jätkab vana nimega

Paar repliiki kommentaariks

Sindi
volikogu
külmutas
Sindi
gümnaasiumi idee
nimetada kool ümber
W ö h r m a n n i
n i m e l i s e k s
gümnaasiumiks.

Linnakodanikuna tunnen
siirast huvi kõige vastu,
mis kuidagi Sindit
puudutab. Meelsasti
loeksin elanike arvamusi,
ettepanekuid,
seisukohti. Olulise
tähtsusega
on
arvamusliidrite
väljaütlemised. Usun, et
linnaelanike
poolt
valitud rahvaesindajad
moodustavad selgelt
p i i r i t l e t u d
arvamusliidrite ringi, kes
omavad visioonide
rikkaid seisukohti, mis
mõjutavad kindlal viisil
kodulinna elujärge.
Muutuvate
olude
saginas poleks ülearune
teavitada ka linnarahvast
sellest, mis mõttes või
sellest mis mõttes või tegudes käsil.

Selle nädala Sindi
linnavolikogu istungil
võtsid kooli nime teemal
eraldi sõna volikogu
liikmed Aleksander Kask
ja Mari Suurväli.
Eriti huvitav oli Mari
Suurväli ettekanne, kes
MTÜ Sindi kultuuri -ja
hariduselu seltsi liikmena
k o r r a l d a s
ankeetküsitluse kooli
endiste
õpetajate,
vilistlaste ja linnaelanike
seas, kes vastasid
küsimustele kooli nime
valiku osas. Tema
küsitluse põhjal oli
Wöhrmanni
nime
toetajaid kõigest tühiselt
väike hulk.
Aleksander Kask tõstatas
küsimuse õiguslikust
aspektist ja soovis teada

Wöhrmanni järeltulijate
arvamust.
Toomas
Kuuda, kes on volikogu
eelarveja
arengukomisjoni esimees,
avaldas küll kooli
juhtkonnale tunnustust
uuenduslike mõtete eest,
kuid
soovitas
nimevahetusega
aeglasemalt edasi minna.
Siiski
toetasid
põhimääruse
uue
redaktsiooni kinnitamist
koos nime muudatusega
lisaks valdavale enamikule
gümnaasiumi juhtkonnale,
õpetajatele ja õpilastele ka
Sindi linnavolikogu
haridusja
noorsookomisjon, mille
tööd juhatab Viivi
P a l m i s s a a r .
Ometi eelistas Sindi
volikogu praegu jätkata
endistviisi, kuna viie
poolt-, kaheksa vastu- ja
ühe erapooletu häälega
lükati põhimääruse uus
r e d a k t s i o o n
tervikpaketina tagasi.
Urmas Saard

LUGEJA KIRI
“Tunneme huvi, et miks ei panda enam võlgnike
nimesid Sindi lehte!? Kõik
muu on lehes olemas-õnnitlused, sünnid, surmad,
aga võlgnikke mitte.
Majavalitus neid ka ei karista, linn võiks ometi
vahele astuda. Meie, ausad elanikud sellega
kannatame- maksame võlgnike võlad enda rahast
kinni, sest Kommunaal end juba rahata ei
jäta.Tallinnas pannakse
võlasolijate nimed isegi maja seinale suurelt üles.
Palun see kiri avaldada Sindi lehes ja ka vastata
lehe kaudu. Austusega E.M.”
Toimetus: “Aitäh kirja eest! Vastuseks Teie
küsimusele, et miks ei avaldata ajalehes enam Sindi
Kommunaalile võlguolevate inimeste nimesid,
vastame, et võlgnike nimede avaldamine meedias
pole vastavuses Eesti Vabariigis kehtiva
seadusandlusega. Vastavalt 01.01.2008.a.
jõustunud “Isikuandmete kaitse seadusele” võib
isikuandmeid ilma andmesubjekti nõusolekuta
ajakirjanduslikul eesmärgil töödelda ja avalikustada
meedias üksnes siis kui selleks on ülekaalukas
avalik huvi ning see on kooskõlas
ajakirjanduseetika põhimõtetega. Samuti ei tohi
andmete avalikustamine ülemääraselt kahjustada
andmesubjekti õigusi.
Kuna Sindi Kommunaali ja tema klientide vahel
sõlmitud lepingujärgsete kohustuste täitmine on
kahe lepingupoole omavaheline küsimus, siis
puudub selles küsimuses üldsuse avalik huvi.
Kohusetundlike arvetasujate mure võlgnikest
majanaabrite pärast on inimlik ja mõistetav.
Toimetus soovitab siinkohal vastuste saamiseks
ja probleemile lahenduse leidmiseks kindlasti
pöörduda oma murega Sindi Kommunaali poole,
kelle vastutusalasse antud probleemi lahendamine
kõige otsesemalt kuulub.”
Kristiina Sauväli
Kirjuta toimetusele:
Sindi postkontor, postkast nr. 5 või
sindis@hot.ee

Eelkirjeldatud
uudishimu tuhinas
tormasin volikogu
liikmeid abistama
ja esitasin paar
küsimust, mida
aastavahetusel
sobiks küsida.
Ilmselt mõistsid
kõik saadikud minu
tõsist muret ja
jätsid
seepärast
üksmeelselt vastamata.
Mure oli tõepoolest suur.
Kui kõik 15 liiget
soovinuks vanaasta päeval
intervjuule
vastata,
võinuks ülipikk avaldatav
tekst uudisteportaali
toimetajale kõvasti peavalu
tekitada. Ometi laabus
minu kärsituses algatatud
aastavahetuse usutluse
maraton sootuks valutult,

sest õnneks söandas oma
vanaaasta
mõtteidseisukohti väljendada vaid
üksainus Sindi volikogu
liige.
Oma
tagasihoidlikuses jätsid
teised volikogu liikmed
rahvaga
kõnelemise
võimaluse
tulevaste
päevade ootele.
Urmas
Saard,
Linnakodanik
ja
uudisteportaali reporter

Sindi linnavolinik: uuel aastal võiks
muuta suhtumist ümbritsevasse
Sindi linnavoliniku Ene
Michelise meelest tõi
mööduv aasta
sintlastele paljugi head
ja toredat.
Majanduslangust
peegeldavat pilku
linnavolinik
kaaslinlaste silmis veel
täheldanud pole.
Michelise meelest peaksid
Sindi elanikud oma linna
üle uhkust tunda ega
pelgama välja öelda, et
nende kodulinnaks on just
Sindi. Uuel aastal ootabki
volikogu liige eelkõige
sintlaste suhtumise
muutmist nii oma
kodulinna kui iseendasse.
Mida head tõi teie
meelest 2008. aasta Sindi rahvale? Hoolimata üleüldisest
majanduslangusest.
“Sõna „hea” on inimestele väga erineva tähendusega. Mõne jaoks on hea kui lihtsalt
soe söök laual ja tuba soe, teisele see, et perre või suguvõssa juurdekasvu tuleb,
kolmandale aga hoopis see, et pangalaen viimaks ometi lõplikult tasutud saab.
Sintlastele on aastal 2008 pakutud head päris palju, olgu selleks siis asfalteeritud
tee, oma olümpiasangar, noortekeskuse eestvõtmisel püstitatud ronimissein, linna
sünnipäevapidustused või spordivõistlused. Iseasi on aga see, kuidas seda head
vastu on tahetud võtta ja nendest headest asjadest rõõmu tunda osatakse.
Majanduslangust peegeldavat pilku pole mina isiklikult sintlaste silmis veel näinud,
välja arvatud muidugi need, kes kodulinnas oma töökohast ilma on pidanud jääma.”
Mida sooviksite kindlasti järgmisel aastal Sindis näha muutumas,
uuenemas või juurde lisandumas?
“Muutuma peaks suhtumine. Suhtumine iseendasse, teistesse ja kodulinna. Oma
suhtumist peaksid muutma just need, kes eeldavad ekslikult, et nende arvamust
keegi ei arvesta.
Väga valus on kuulata, kui Sindi kool tahab oma nime muuta seepärast, et Sindil on
kurikuulus taust – ei ole ju! Mina olen alati julgenud öelda, et elan Sindis. Ja kui
keegi peakski ütlema kommentaariks midagi halba, siis vastuargumente tuleks
käisest.
Sindi on see koht, kus lauldakse „Lilleke rohus”, kust on pärit palju kuulsaid mehinaisi ning kus elavad kaks Eesti tippsportlast! Ja kumbki nendest meestest pole
öelnud, et nad elavad Pärnu lähedal, vaid et ma elan Sindis.
Uueneme koos elutempoga pidevalt. 2009. aastal uueneb meie linnavõim, sest
sügisel on valimised. Värskendavaid mõtteid ja rohkem tegusaid inimesi oleks vaja
volikogu ridadesse. Tulge ja hääletage või kandideerige – ainult nii muutub ja
uueneb see linn, kus me elada tahame!”
Küsitles Urmas Saard
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Sindi lasteaia erilised jõulud
Sindi lasteaias algas jõuluaeg
möödunud aastal väga eriliselt.
Iga rühma lapsi ootasid
esmaspäeva hommikul õues
taat ja rebane. Taat otsis taga
oma ree pealt kaduma läinud
kalu, mida ta arvas rebase
kätetöö olevat. Üheskoos jõuti

gustatud koridoris jõuluvana
ekslemas.
Hetkega
oli
muinasjutumaa rõõmuhõiskeid
täis. Lõpuks juhatas jõulusokk
Jõuluvana laste juurde. Kõik
soovijad said Jõuluvanale
esineda ja lapsed said
kommikotid.

näod. Vaprad näitlejad olid: eitHelle Salumäe, taat- Anne Tilk,
akordionist-Anne Liivrand,
öökull-Astrid Närep, jänes-Elve
Peenoja, karu- Elle Kalda, huntMonika Tuurma, rebane- Helle
Tõkke, jõulusokk- Kairi
Rinaldo. Mehe jõudu ja abi

UUDISED
Viis Pärnumaa omavalitsust arendab
ühist tugiteenustevõrku
Sindi linn ning Audru,
Paikuse, Tori ja Halinga
vallad hakkavad koos
mittetulundusühinguga
„Perede
ja
laste
nõuandekeskus“ arendama
tugiteenusteprojekti lastega
p e r e d e l e .
Tugiteenusteprojekt
on
mõeldud
eelkõige
toimetulekuraskustes lastega
peredele ning ka psüühilise
erivajadustega täiskasvanutele.
Projekti kandvaim roll on
tugiisikutel, kes on abiks nendele
lastele või täiskasvanutele, kes

vajavad igapäevaelus iseenda või
oma
pereliikmete
eest
hoolitsemiseks juhendamist ning
õ p e t a m i s t .
Peale nõustamise korraldatakse
omavalitsustes infopäevi, kus
tutvustatakse väikelastega
peredele varajase toetamise
vorme, nagu mängutube ja
p e r e k o h v i k u i d .
Viimased on teenuse korraldajate
sõnul
paigad,
kuhu
lapsevanemad on alati koos
lastega oodatud ning kus
pakutakse erinevaid tegevusi nii
lastele kui lapsevanematele.

Toimuvad
lauluja
võimlemisringid, vestlused
vanemaks olemise teemadel,
spetsialistide loengud jms.
Projekti “MTÜ ja avaliku sektori
koostöö
haavatavamatele
sihtgruppidele
teenuste
arendamisel”
toetab
Vabaühenduste fond, mida
rahastavad Norra, Island ja
Liechtenstein Avatud Eesti fondi
vahendusel.
Autor: Anu Villmann

Sindi aastainimeseks kandideerib ainsana Ants Jaansoo
Sindi linnavalitsus esitas 2008. aasta aastainimese
kandidaadiks korteriühistu Kooli 7 esimehe Ants
Jaansoo.

aga uhke hobukaariku juurde,
millega kõikide rühmade lapsed
ja Sindi gümnaasiumi I klassi
õpilased
karges
talvehommikus pika ringi Sindi
linna alleedel sõita said. Õhtul
ootasid lapsed rühmas eite ja
taati, kes olid valmis lapsi
salapärasele Jõulmaale viima.
Jõulumaaks olid kujundatud
mitme rühma õuepaviljonide
alused, kus igal pool ootasid
erinevad tegelesed erinevate
murede ja soovidega. Teed olid
valgustatud küünaldega,
elektrituledega ja ehitud
kuuskedega, et rajalt mitte
eksida. Üheskoos laste ja
vanematega käidi läbi kõik
tegelased- öökull, jänes, karu,
hunt, rebane, jõulusokk. Kogu
teed juhatasid eit ja taat koos
lõõtspillimängu
ja
lauluga.Külma peletamiseks
pakkusid päkapikud sooja teed
ja piparkooke. Jõuluvana aga
otsis lapsi nagu tavaliselt
lasteaia saalist, aga seal ei olnud
kedagi. Lapsed märkasid val-

Jõulumaa mõtte taga olid õp.
Kairi Rinaldo ja Anne Tilk, kes
arvasid, et sel aastal võiks teha
Jõulumaa oma lasteaias. Seltsing
Lastekas, mille liikmeteks on
lasteaia
õpetajad
ja
lapsevanemad, koostas projekti
ja taotles linna projektitoetuste
komisjonilt lisaressursse.
Seltsing eesotsas Leila
Feldmanniga koostas projekti,
mis leidis rahastamist. Jõulumaa
eesmärgiks oli jõulumeeleolu
loomine nii lasteaia laste kui ka
kooli I klassi õpilaste seas;
vanade
jõulukommete
tutvustamine läbi eesti rahva
muinasjuttude
õuesõppe
meetodil; koostöö lasteaia, kooli
ja kodu vahel. Jõulumaa
muinasjutt valmis tänu heale
meeskonnatööle,
millele
eelnesid mitmed ühised vaidlusterikkad arutelud. Igapäevatöö
jätkuks tuli jõulumaa tegelastel
nädal aega igal õhtul toimetada
kahe rühma laste ja külalistega.
Tegelastele andsid jõudu laste
põnevil, ootusärevad ja rõõmsad

vajavate tegevuste juures oli
alati abiks maja meistrimees
Jaan Piile. Lisaks tegelastele olid
kaasatud kogu maja personal:
juhtkond, õpetajad, õp. abid,
kokad, kostüümide valmistajapesutädi.Hea oli kogeda, et suur
meeskond askeldas ühise
eesmärgi nimel.
Lapsevanemad arvasid üritusest
nii: “Mulle ja lapsele meeldis
väga. Oli teistsugune ja tore.
Alati on jõulupeol mingi huvitav
ja hästi lavastatud lugu ja kõik
õpetajad, kes kaasa teevad,
mängivad väga hästi.”;
“Jõulupidu õues erines
tavatraditsioonidest ja see oli
meeldiv üllatus, kuna kõik- ka
vanemad said ja pidid kaasa
mängima.”, “Midagi uut ja
huvitavat, kuigi arvasin, et me
külmetame seal, õnneks eksisin.
Kõik oli hästi kavandatud ja oli
huvitav nii lastele kui ka
vanematele.”
Helle Tõkke, Janika Ruul
Sindi Lasteaia vanemõpetajad.

Sindi linna aastainimese kandidaate sai esitada 15.
jaanuarini. Ainsaks aastainimese kandidaadiks pakuti
seekord Ants Jaansoo nime. Põhjenduses hinnatakse
mitmeid Jaansoo teeneid, kuid eelkõige tööd, mida ta on
korteriühistu Kooli 7 hoone renoveerimise heaks teinud.
„Kooli 7 on Sindis ainuke suurelamutest, kus puuduvad
üürivõlglased täielikult,” imetleb Sindi linnasekretär Lia
Oras saavutatut, mida võib kõigile teistele
kortermajadele eeskujuks seada.
Korrastamist ootab veel majaümbrus, kuid väga suur töö
on juba ära tehtud.

Pärnumaa gümnasistid alustasid „Meediamulliga“
Mälumängus “Meediamull”
panevad oma meediaalased
teadmised proovile peale
Pärnumaa gümnasistide ka
Järva- ning Viljandimaa
gümnaasiumide õpilased.
Koidula gümnaasiumi huvijuht
Aira Peterson rääkis kalev.ee-le,
et Pärnumaalt võistleb seniste
andmete järgi seitse kooli, peale
võõrustava Koidula-kooli veel
Ülejõe, Raeküla, Hansa ja Sindi
gümnaasium, Audru keskkool ja
S ü t e v a k a
humanitaargümnaasium.
“Maakondlikud
voorud
toimuvad üksteisest sõltumata.

Sindi Avatud Noortekeskuse
4H klubi Sindila esindajana
osalesin IFYE programmis ja
olin kaks kuud Šveitsis. Kui
klubi juhendaja Helle Vent
mulle seda võimalust pakkus,
olin kohe nõus, sest see oli
vahva võimalus näha maailma
ja laiendada sellega oma
silmaringi. Samuti tutvuda
selle maa kultuuri ja 4H
tegevusega.Elasin erinevates
peredes , kus võtsin osa
perede
igapäevasest
tegevusest. Samas tutvustasid
nemad mulle oma maad ja
k u l t u u r i .
Sealsed pered võtsid mind
väga soojalt vastu.Esimeses
peres heisati masti isegi Eesti
lipp koos Šveitsi lipuga.Selles
peres sai
proovitud
kaubalaadimist, mehhaanikaja koristamistöid. Peale
päevatööd käisime perega
alati kusagil väljas. Kui
esimene elukoht oli linnas ,
siis teine 2000 meetri
kõrgusel Alpides. Ma ei
unusta kunagi seda, kui

Eelmise aasta “Meediamullis”
sai Koidula gümnaasium viienda
koha 24 punktiga, jäädes napilt
alla kõrgematele kohtadele
tulnud Viljandi ja Paide
k o o l i d e l e .
Gümnaasiumiõpilaste
meediateemalise mälumängu
“Meediamull” algataja oli 2004.
aastal Paide gümnaasiumi huvijuht
Ülle
Müller.
”Mängu eesmärk on ärgitada
gümnasiste eluga kursis olema,
lugema lehti, kuulama raadiot ja
vaatama televiisorit,” selgitas
Peterson.
Autor: Silvia Sool

“Lp. proua, kes Te aitasite jalgrattaga mahakukkunud vana meest
Pärnu maanteel Sindi linnas. Palun helistage telefoninumbrile 51921314
või 53493710. A.Nõmm”

Haigekassa kasutab 1. jaanuarist
rahvastikuregistri aadresse

Sveits-mitte ainult mäed
mõnus oli varahommikul lakas
heinte sees ärgata, pesta külma
veega nägu ja vaadata samal ajal
mägesid. Selline koht tahes või
tahtmata muudab inimest. Mina
hakkasin paremini mõistma
maaelu ja sellega kaasnevaid
võlusid. Igapäevase heintöö ja
loomade karjatamisega harjus
lõpuks kenasti ära ja elu sai
mõnusa
erilise
rütmi.
Kahtlemata määrasid sealse hea
tunde ära toredad ja minu jaoks
väga erilised inimesed. Kui
teises peres olid loomadest
lehmad, hobune ja üks vahva
notsu, kellega sai alati nalja, siis
kolmas koht oli väikse farmi
moodi.
Elu
oli
seal
kiire,inimestel tööd palju. Kui
enne oli tegu 5 lehmaga, siis seal
viiekümnega.Erilise väärtuse
andis reisile juurde nädalane
IFYE konverents, kuhu oli
kokku tulnud kakssada inimest
üle maailma. Ma pole kunagi
suhelnud
nii
erinevate
rahvustega. Sain näiteks sõbra
Taiwanist.
Konverentsil
korraldati erinevaid mänge ja

Pärnumaa koolide võistkonnad
kogunevad
Koidula
gümnaasiumisse 22.jaanuaril kui
võistlustulle asuvad 12. klasside
õ p i l a s e d , ” ü t l e s
Peterson.Maakondlikud võitjad
selgitatakse kolme vooru
punktide liitmisel. Teises voorus
12. veebruaril ja kolmandas
voorus 6. märtsil võistlevad 11.
ja 10. klasside õpilased.
Võistkonnad on viieliikmelised.
Igas
voorus
tuleb
koduülesannete esitamise kõrval
vastata 15 küsimusele.
“Meediamulli” finaalvõistlus
toimub 3. aprillil Paides.

ekskursioone.Ainulaadne
elamus oli sellele publikule
lauluga esineda.Kui jaanuari
lõpuni on keegi kahevahel, kas
minna või mitte IFYE-na
välismaale, siis minasoovitan
kindlasti minna . Seal on nii
palju avastada...
Ivo Rosenberg, Sindi ANK 4H
klubi Sindila liige

Hei, noor, kes Sa elad või õpid Sindis!
Kui oled vanuses 18–28 eluaastat ja oskad inglise või saksa keelt,
tule kandideeri IFYE-ks!
Sul on suurepärane võimalus veeta 2-3 kuud välisriigis ja õppida
tundma ühe riigi keelt jakultuuri. Leiad omale sõpru ja tuttavaid
kogu eluks!Sel aastal on võimalus minna USA/Connecticuti (3
kuud), šveitsi (3 kuud), Saksamaale (2-3 kuud), Luxembourgi (23 kuud), Soome (2-3 kuud) ja Austriasse (2 kuud). Programm
algab jaanipäeva paiku.
2009.-ndal aastal saab lisaks kandideerida ka Ameerika
lühiprogrammi, mille raames ollakse 1 nädal laagris ja 3 nädalat
peres. Lühiprogrammis osalemiseks pead oskama väga hästi
inglise keelt ja olema vanuses 16 -18 eluaastat. Välja valitakse 2
noort, kes sõidavad juuli lõpus Ameerikasse.

Kandideerimise viimane päev 30. jaanuar 2009
Võta ühendust Helle Vent, helle46@hot.ee või tel. 52 06 993.

Alates 1. jaanuarist 2009
kasutab
Haigekassa
rahvastikuregistris olevaid
põhielukoha aadresse. See
tähendab seda, et kõik kirjad ja
muud dokumendid saadab
Haigekassa edaspidi inimese
Rahvastikuregistris märgitud
aadressile.
Isikute aadresse kasutab
haigekassa neile erinevate
teadete või dokumentide (teated
kindlustuskaitse lõppemisest,
euroopa ravikindlustuskaardi
või
asendussertifikaadi,
vähiskriiningu kutse jne)
saatmiseks.
Isiku soovil saadab haigekassa
näiteks
Euroopa
ravikindlustuskaardi inimese
põhielukohast
erinevale
aadressile. Sellisel juhul tuleb
haigekassale esitada soovitud
aadress igal konkreetsel
taotlusel.
Teated
kindlustuskaitse
lõppemise
kohta
ja
vähiskriiningu kutsed aga
saadetakse
inimese
rahvastikuregistris märgitud
aadressile. Seega on väga oluline,

et
inimeste
aadressid
rahvastikuregistris oleksid
õiged. Vastasel juhul ei pruugi
inimesed olulisi teateid kätte
saada.
Andmete õigsust saab
kontrollida
kohalikus
omavalitsuses avalduse alusel
või riigiportaalis www.eesti.ee
rahvastikuregistri e-teenuseid
kasutades.
Elukohaandmete registrisse
kandmiseks või muutmiseks
tuleb esitada elukohajärgsele
valla- või linnavalitsusele
elukohateade. Seda on võimalik
teha omavalitsusse kohale
minnes, posti või digiallkirjaga
e-meili teel saates või kasutades
rahvastikuregistri e-teenuseid
riigiportaalis www.eesti.ee.

Haigekassa
kutsub
kõiki inimesi üles
rahvastikuregistris oma
elukohaandmete
õigsust kontrollima
ning
vajadusel
parandama!

Linnaraamatukogus on fotonäitus
Sindi Linnaraamatukogus on üleval fotonäitus “Laps”. Autoriks on Kristi
Kuusmik, keda seob Sindiga fakt, et tema ema on Sindist pärit.
Näitust saab vaadata neil kellaaegadel kui raamatukogu on avatud. Esm. 11
- 18., teisip.- reede 10 - 17 ja laup. 10 - 14.

AIANDUSKURSUS
Haljastusteenused OÜ pakub Teile võimaluse osa võtta
koolitusest, mis aitab ja abistab lihtsate, kuid oluliste
näpunäidetega rajada ja hooldada oma
koduaeda.Koolituse viib läbi Maili Leol
Haljastusteenuste OÜ peaaednik,
kes omab kogemust nii rajamise ja
hooldamise, kui ka projekteerimise
alal.
Käsitletavad teemad:
-Aia kujundamise põhimõtted
-Aia rajamine(muru-, muruvaiba
paigaldus, muru
hooldusvõtted)
-Istutusalade rajamine
(kiviktaimla, terrassaed,
turbaaed)
-Aia väetamine
-Kahjurite ja haiguste tõrje
-Puude-põõsaste lõikamine
-Olemasoleva taimmaterjali ärakasutamine(
noorenduslõikus, ümberistutamine)
-Uuemate sortide tutvustamine

Hind : 800 krooni osavõtja kohta.

Toimumise aeg 10.02.-03.03 iga teisipäev
algusega kell 18.00 Sindi Seltsimajas
Palume registreeruda hiljemalt 18.01.2009 e-posti
aadressil info@haljastusteenused.ee
Täiendav info www.haljastusteenused.ee

Õnnitleme jaanuarikuu
eakaid sünnipäevalapsi!
Maria Visnapu
Albert Vaet
Lidia Estraich
Eduard Mäger
Saul Raud
Vilma Väinola
Virve Ojamäe
Tatjana Kuvšinova
Valentin Gussev
Lehte Vares
Tekla Lind
Leili Liidemaa
Manivalde Jürgenson
Tatiana Umanets
Melanja Savtšenko
Maria Tarassova
Vilmar Timm
Deeta Puskar
Virve September
Ülo-Elmar Laanearu
Juhan Mere
Maria Tovpeko
Rein Kaldma
Virve Jakobson
Ene Kukk
Virve Gaim
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KASULIK TEADA
Käivitus uus
lasteabitelefon 116 111
1.jaanuarist 2009 käivitus üle-eestiline
lasteabitelefon 116 111. Abitelefon võimaldab
kõigil operatiivselt teatada abivajavast lapsest
ning pakub lastele ja lastega seotud
täiskasvanutele tarvilikku infot ja nõu ning
vajadusel ka esmast kriisinõustamist.
„On väga oluline, et kõik, kes märkavad hädasolevaid
lapsi, neist kindlasti teada annaksid. Mitte ükski laps
ei peaks kannatama alanduse, hooletussejätmise,
vägivalla või kuritarvitamise tõttu,” ütles
sotsiaalminister Maret Maripuu.
Telefon on mõeldud eelkõige lastele, et nad saaksid
küsida abi ja nõu, kui nad ei julge oma vanematelt või
teistelt täiskasvanutelt küsida või kui nemad ei oska
vastata. Abitelefonile võivad helistada nii lapsed kui
täiskasvanud ka selleks, et küsida nõu, mida ühes või
teises keerulises olukorras teha, kust saada abi,
nõustamist, teenuseid. Küsida võib ka lastega seotud
seaduste, asutuste ning muude teemade kohta.
Maripuu sõnul ei ole ohtu sattunud lapsest teatamine
pealekaebamine. „Sellises olukorras ei saa lähtuda
iganenud hoiakutest, et „las iga pere peseb oma musta
pesu ise” või „pole minu asi teiste asjades torkida”.
Teatamine on hädavajalik selleks, et võimalikult
varakult saaks peredele nõu ja abi pakkuda ning lapsi
säästa,” lisas minister.
Telefon 116 111 töötab ööpäevaringselt. Teenus on
tasuta nii fikseeritud kui mobiilsidevõrkudest
helistajale. Kõnedele vastatakse nii eesti, vene kui
inglise keeles. On avatud ka veebileht
www.lasteabi.ee
Teenust korraldab Arstlik Perenõuandla OÜ, kellel on
juba head kogemused perearsti nõuandetelefoni 1220
teenuse pakkumisel.
Üleriiklikud lasteabi telefonid on kas juba käivitatud
või plaanis käivitada paljudes Euroopa Liidu riikides.
2006.aasta lõpus kiitis EL liikmesriikide esindajatest
koosnev sidekomitee heaks eelnõu, mis reserveeris
kombinatsiooniga 116 algavad telefoninumbrid
sotsiaalse sisuga teenuste jaoks. Otsustati ka, et igal
pool Euroopas on number 116 111 lasteabitelefon.

“Vasta julgesti” mälumäng 7.veebruaril
kell 17.00!
Sindi Seltsimajas!
Kõik vanad ja
uued osavõtjad on
oodatud!

TEATED JA REKLAAM
Annan üürile kuni 15.a. elamumaa 597 m2, Suve, 45,
Sindi, suvemaja 9m2, kelder, kuur, kaev,
kasvuhoone, WC , õuna- ja ploomipuud, astelpaju,
marjapõõsad. Tel. 56 35 10 04, E-Mail:
tamara.jegorova@energia.ee
Kaevu kaevamine,puhastamine ja süvendamine.
Tel nr: 58027105
Saetud ja lõhutud küttepuude müük koos
kojutoomisega! Tellimine tel. 539 01313, Avo
Kõhutants algajatele!
E ja N kell 20.00 Sindi Seltsimajas
AUTOREMONT
Lõtkutest, veermikuremont, sillastend, mootoriremont,
keretööd, värvitööd.
REHVITÖÖD, rehvivahetus 4 tk. al.280.- Rohkem kui
kaks autot, rehvivahetus 4 tk. al. 240.- Paikusel,
Pärnade pst. 3. Avatud: E - L 8.00 - 17.00. Tel: 449
2618. Mob: 528 1670.
ETERNIIDI VAHETUS
Vana eterniidi eemaldamine ja uue paigaldamine 1 m2 300.- krooni . Ei sisalda vana eterniidi koristamist ega
äravedu. Royal Group OÜ, Pärnade pst 3. Paikuse. Tel:
449 2618, Mob: 53267158, www.royalgroup.ee

Maavalitsus ootab vapimärgi kandidaate
Pärnu maavanem Toomas Kivimägi ootab Pärnu
maakonna valla- või linnavalitsustelt ja volikogudelt,
Pärnumaal tegutsevatelt juriidilistelt isikutelt,
erakondadelt, liitudelt, ühingutelt, seltsidelt ja klubidelt
ettepanekuid inimeste kohta, kes on väärilised kandma
Pärnu maakonna kõrgeimat autasu Pärnumaa vapimärki.
Pärnumaa vapimärk on asutatud Pärnumaale osutatud
teenete tunnustamiseks. Vapimärk antakse inimestele,
kes oma silmapaistva töö ja tegevusega on oluliselt
kaasa aidanud Pärnumaa arengule, sealhulgas
väljapaistvate saavutuste eest spordis ja
kultuuris.Alates 1993. aastast on Pärnumaa vapimärk
antud 70 inimesele.
Kirjalik taotlus koos kandidaadi iseloomustusega
palutakse esitada hiljemalt 1. veebruariks Pärnu
maavalitsuse kantseleisse.
Pärnumaa vapimärkide pidulik üleandmine toimub Eesti
Vabariigi aastapäeva eelsel päeval, 23. veebruaril
Ammende villas. Allikas: Pärnu Postimees

JAAMA
KOHVIK
Sindi Raudtee 20
AVATUD IGA PÄEV
10.00 – 19.00
Info. tel. 44 51358

Armas käsitööhuviline!
Kui soovid kinkida midagi
väärtuslikku
oma lähedasele või sõbrale, siis
VALMISTA SEE OMA KÄTEGA!

Sünnid
Palju
õnne!
Maria-Leida Kuusk
27.11.2008

Mälestame lahkunuid:
Vahur Heinam
Arkadi Tarlap
Zinaida Metsmaa

19.11.2008
24.11.2008
26.11.2008

Herta Tiidemann

21.11.2008

Heidi Ahman

25.11.2008

Hilju-Aili Martin

29.11.2008

Herbert Sähka

1.12.2008

Amilthe-Elise Martin

1.12.2008

Erich Jõemetsa

3.12.2008

Valentin Andrejev

5.12.2008

Johanna Sitam
Ingrid Rammo

9.12.2008
12.12.2008

KASUTA TASUTA VÕIMALUST
ÕPPIDA SIIDIMAALI
KOGENUD TEKSTIILIKUNSTNIKU
KARIN TISLARI JUHENDAMISEL!
Kursused toimuvad alates
2. veebruarist esmaspäeviti
algusega kell 12.00
Sindi Muuseumis
OSALEMISSOOVIST PALUN TEATAGE
TELEFONIL 55536740, Heidi Vellend

Ajaleht Sindi Sõnumid
Väljaandja Sindi Linnavalitsus
Toimetaja Kristiina Sauväli

sindis@hot.ee
Sindi Postkontor, pk.5
Trükkinud Pajo Trükikoda
Hind 2 krooni

