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4.märtsil Riigikogu valimistele!
1. Millal ja kus on võimalik hääletada?
Hääletada saab elukohajärgses valimisjaoskonnas valimispäeval
4. märtsil kell 9.00-20.00 Sindi linna valimisjaoskond nr 1 asub
Sindi seltsimajas Pärnu mnt 44, telefon 4451285.
Samas jaoskonnas toimub ka eelhääletamine 26.-28. veebruaril
kell 12.00 —20.00.
Eelhääletamise ajal saab hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda kusjuures
valija hääletab oma elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide poolt.
2. Kuidas ma saan teada, millises jaoskonnas ma hääletan?
Valijate nimekirja kantakse valija rahvastikuregistris oleva elukoha aadressi põhjal.
Kõigi Eesti valimisjaoskondade nimekirja saab leida Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt. Aadressi
järgi leiab valija oma valimisjaoskonna mille nimekirjas ta on.

Meeleolukat aastalõppu ja särtsakat uut aastat!

3. Kas kodus on võimalik hääletada?
Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas,
võib valija esitada kirjaliku taotluse kodus hääletamiseks. Taotlust saab esitada kuni valimispäeva
so. 4. märtsi kella 16.00- ni kas valimiskomisjonile või linnavalitsusele. Kodus hääletamist
korraldatakse ainult valimispäeval 4. märtsil. Taotlus peab olema kirjalik, selle vorm on vaba. Taotluses
tuleb märkida nimi, aadress, sünniaeg või isikukood ja kodus hääletamise taotlemise põhjus.
4. Mida teha kui ei ole saanud valijakaarti?
Valijakaart näitab, et isik on kantud valijate nimekirja. Kaardi mittesaamise korral tuleks kontrollida
oma elukoha andmeid rahvastikuregistris. Selleks on valijal võimalus pöörduda Sindi Linnavalitsuse
registripidaja poole.
5. Milline dokument tuleb hääletama minnes kaasa võtta?
Hääletamissedeli saamiseks esitab valija jaoskonnakomisjoni liikmele kehtiva isikut tõendava
dokumendi. Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt väljaantud kehtiv dokument, kuhu on
kantud nimi, sünniaeg või isikukood ja foto. Isikut tõendavad dokumendid on näiteks: isikutunnistus,
Eesti kodaniku pass, kaitseteenistuse tunnistus, juhiluba, pensionitunnistus.Enne
hääletamisele minekut kontrollige kas Teil on kaasas kehtiv isikuttõendav dokument.
6. Kus ja millal saab elektrooniliselt hääletada?
Valija saab elektrooniliselt hääletada alates 26. veebruarist kella 9.00-st kuni 28. veebruari kella
20.00-ni ööpäevaringselt Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel.
Valimisjaoskond elektroonilist hääletamist ei korralda. Elektroonilist hääletamist on ka võimalik
teostada Sindi Linnaraamatukogu interneti punktis 26. veebruaril kella 11.00-st kuni 18.00-ni, 27. ja
28. veebruaril kella 10.00-st kuni 17.00-ni. Valijal on õigus oma elektrooniliselt antud häält muuta
hääletades uuesti elektrooniliselt või hääletamissedeliga 26. -28. veebruaril. Valimispäeval
elektroonilist hääletamist ei korraldata ning elektrooniliselt antud häält muuta ei saa.
Kui valija on hääletanud nii elektrooniliselt kui hääletamissedeliga arvestatakse valija hääletamissedelit.
Lia Oras, Linnasekretär

Huvi e-hääletamise vastu kasvab
Vabariigi Valimiskomisjon tegi kokkuvõtte
elektroonilise proovihääletuse tulemustest.
Ühtekokku kasutas seda võimalust 3925 inimest.
Noorim hääletaja oli 17-aastane, vanim 93. Kõige
rohkem oli huvilisi vanuses kuni 29 aastat (27,6%);
mehi hääletas 72,4%, naisi 27,6%. Kuigi hääletajaid oli ka öösel, katsetati proovihääletust enamasti
päevasel ajal ja õhtul. Tipptundideks kujunesid ajavahemikud kella 15 – 17 ja 19 – 22.
Riigikogu valimistel saab elektrooniliselt hääletada aadressil www.valimised.ee. E-hääletamine
algab 26. veebruaril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 28. veebruarini kella 20.00-ni. Selleks
on vajalik ID-kaart ja arvuti koos netiühenduse ja kaardilugejaga.
PRESSITEADE Eesti Vabariigi Valimiskomisjon 20.02.2007.a.
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Valimiseelsed lubadused hariduse
juhtimises
Sindi Gümnaasiumis 8. veebruaril toimunud nelja erakonna vaheline
debatt oli ideid ja uusi arvamusi tekitav nii erakondade esindajatele
kui ka noorele auditooriumile.
Probleemid Eesti haridussüsteemis tekitasid kuulajaskonnas
mitmeid küsimusi, mis nõudsid konkreetseid vastuseid. Teemad,
mida puudutati, olid koolist väljakukkumine, rahaline osatähtsus
nii põhi- kui ka kõrghariduse omandamisel, õpetajate ja õpilaste
motiveerimine. Arutleti ka selle üle, kui palju peaks riik õpilasi
toetama.
Erakondade esindajad andsid mõista, et haridusjuhtimise vigade
põhjuseks on erakondade vaheline nõrk koostöö ning võimetus
saavutada kokkuleppeid. Otsustuseni, kuidas saavutada ühiskonnas
rahulolu, ongi just kompromisside puudumise tõttu raske jõuda,
kuigi ideid hariduse arendamiseks on igal erakonnal.
Igal aastal on umbes 1000 - 1500 koolist väljakukkujat. Ramon
Loik tõi välja, et peapõhjuseks on eelkõige sotsiaalsed probleemid.
Nendeks on ka hariduslik kihistumine ja ebavõrdsus. Osa
probleeme on juba lahenduse leidnud: tasuta koolilõunad
põhikoolile, käesoleva aasta sügiseks plaanitud 2000kroonine
toetus huvialaringides käimiseks, riigi poolt kinni makstavad
õppevahendid.
Mark Soosaar väitis, et üheks koolist väljalangemise põhjuseks
võib olla ka see, et peale põhikooli lõpetamist ei teata, mis ametit
edasi õppima minna. IRL-i esindaja Raul Sarandi väitis, et haridus
ei sõltu ainult rahast, vaid ka õpilase soovist omandada head
haridust.
Kuulajate seast kerkis kohe küsimus, kuidas saavad õpihimulised
noored minna kõrgkooli, kui neil ei ole selleks raha.
Sotsiaaldemokraatlikerakond pakub välja tudengipalka. IRL
pakkus võimalust võtta 60 tuhat krooni tudengilaenu. Publikust
kuuldusid kohe teravad kommentaarid, et kas peab kohe hakkama
panga “orjaks” ja end lõhki laenama, kui tahaks ülikooli astuda.
Selle peale vastas Sarandi, et see on pigem hea võimalus tudengil
hakkama saada. Publiku arvamust see väide ei muutnud. Sarandi
lisas veel, et kui võtta õppelaenu ja minna peale kõrgkooli
lõpetamist samale õpitud erialale tööle, maksavad mõned
ettevõtted ja asutused osa õppelaenust kinni.
Kõik erakonnad väitsid, et õpetajaametit ei väärtustata piisavalt.
Seega puudub neil ka motivatsioon. Mark Soosaar märkis ära ka
fakti, et praegune õpetajate alampalk Eestis on 7900 krooni, mida
tahetakse tõsta. Toomas Alatalu Rahvaliidust teatas, et iga inimene,
kes on koolitatud, peaks ka oma haridusele vastavat palka saama.
Probleemina tõstatati ka see, et suured koolikompleksid ei
võimalda õpetajatel läheneda õpilastele kui isiksustele ega hinnata
nende võimeid eraldi. Õpilane ja õpetaja peaksid teineteist
motiveerima. Lugupidamine ja vastastikune austus, mis vahetevahel
puudub, on seejuures väga tähtis.
Debati kokkuvõtteks võib öelda, et Eesti haridusjuhtimises on
paremate õppimisvõimlusteni jõudmiseks veel arenguruumi.
Selleks, et noored saaksid kujundada enda ja järgnevate
põlvkondade tulevikku, peaksid Eesti Vabariigi kodanikud, kellel
on valimisõigus, minema valima. Eesti on demokraatlik riik, kus
rahvale on antud suur võim, et muuta elu meie maal selliseks, nagu
seda ise soovime.
Kristiine Panov, Sindi Gümnaasiumi 10. a kl meediaharu
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UUDISED
Sindi Avatud Noortekeskus nimetas
oma suurimad sõbrad
Sindi Avatud Noortekeskus valis oma suurimateks sõpradeks
Sindi Linnavalitsuse, Fein-Elast Estonia ja Paikuse Saeveski.
Suur tänu neile kõigile noortekeskuse
toetamise eest!
Amici vitam ornant! (Sõbrad kaunistavad
elu.)
Helle Vent
Sindi ANK-i juhataja

Järjekordne laste mänguväljak saab
uue väljanägemise
Käesoleva aasta alguses võtsime Lastepargist mänguväljaku
atraktsioonid üles. Ja seda selleks, et need korda teha ja
mänguplats lastesõbralikumaks muuta. Senini olid vihmaste
ilmadega väljaku lisaelementideks suuremad või väiksemad
veelombid. Selle vältimiseks on käesoleval aastal plaanis tõsta
mänguväljaku pinnast ja suunata sadeveed sinna, kus nende
koht- sadeveekraavidesse. Samuti on kavas vahetada
mänguplatsi katnud puukoorekiht liiva vastu. Ja kõige lõpuks
pannakse värvitud ja remonditud mänguväljaku atraktsioonid
tagasi.
Kuna eelnevalt tuleks pargiala päris korda uuesti saada, s.t
tõstetavale alale uus muru peale kasvatada, siis ei saa
atrktsioonide tagasipanekut enne suve teist poolt lubada. Seni
saab mängimas käia Tööstuse tänava ääres asuval
mänguväljakul ja eelmisel aastal uuesti rajatud Pika tänava
mänguväljakul.
Sirli Pedassaar, Sindi linnaaednik

Sindi Linnavolikogu istungil 08.02.2007
· Võeti vastu Sindi linna 2007. aasta eelarve kogumahus
56 940 332.- krooni.
· Võeti vastu Sindi linna arengukava muudatused.
· Muudeti Sindi Linnavalitsuse teenistujate
palgajuhendit.
· Määrati linnavolikogu esimehe hüvituse suurus.
· Määrati AÜ VIIRA kinnistul asuvatele teelõikudele
nimed: Jänese tänav, Orava tänav, Karu tänav, Põdra
tänav ja Rebase tänav. Teelõikude nimed määrati
aiandusühistu liikmete ettepanekul.
· Määrati Sindi linna 2006. aasta majandusaasta
auditeerijaks audiitorbüroo Ansu&Pohla OÜ audiitor
Eve Ansu.
· Sindi linna 2006. aasta aasta inimese aunimetus anti
Fein Elast-Estonia OÜ juhile Urmas Mägile.
· Valiti Pärnu Maakohtu rahvakohtunikukandidaatideks
Helga Mitt, Aivar Sipelgas, Vallo Vaargas, Ilme
Prenge, Ants Jaansoo ja Sheila Tamme.
· 4. märtsil 2007 toimuvate Riigikogu valimiste
läbiviimiseks moodustati 9 liikmeline
jaoskonnakomisjon järgmises koosseisus: esimees
Helga Mitt, liikmed Mare Agafonova, Heivi Karjel,
Elve Laigna, Lea Miil, Oleg Pulst, Eneli Rannas, Silva
Sikk ja Sheila Tamme.
Volikogu istungi matejalidega on võimalik lähemalt tutvuda
Sindi Linnaraamatukogus.
Lia Oras
Linnasekretär

Tuludeklaratsiooni esitamisest- korduma kippuvad
küsimused
1. Millal tuleb esitada tuludeklaratsioon?
Residendist füüsiline isik on kohustatud esitama tuludeklaratsiooni maksustamisperioodi
(kalendriaasta) tulude kohta Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksu- ja tollikeskusele hiljemalt
maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.
Kui 31. märts on puhkepäev, siis on deklaratsiooni esitamise tähtajaks esimene tööpäev peale 31.
märtsi.
Maksu- ja Tolliameti e-teenuse vahendusel on elektroonilist tuludeklaratsiooni võimalik esitada
hiljemalt alates 15.veebruarist.
(tulumaksuseadus § 44 lg 1)
2. Kes on Eesti resident?
Füüsiline isik loetakse residendiks, kui tema elukoht on Eestis. Residendiks muutub ka isik, kes
viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Isik loetakse residendiks
alates tema Eestisse saabumise päevast. Eesti elanik ei muutu mitteresidendiks isegi juhul, kui ta
viibib Eestist ajutiselt eemal ja ajutine eemalviibimine ületab 183 päeva.
(tulumaksuseadus § 6)
Füüsilise isiku residentsuse määratlemisest loe lähemalt Füüsilise isiku residentsuse määramise
juhendist .
3. Ma olen sisse kirjutatud Sindis, kuid seoses õpingutega elan Tallinnas. Kas ma võin
deklaratsiooni esitada Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskusele või pean
selle esitama Lääne maksu- ja tollikeskusele?
Residendist füüsiline isik on kohustatud esitama tuludeklaratsiooni Maksu- ja Tolliametile.
Tuludeklaratsiooni võib saata postiga, esitada interneti teel (e-maksuameti kaudu) või tuua ise
teenindusbüroosse. Esitamise koha osas piiranguid ei ole.
(tulumaksuseadus § 44 lg 1)
4. Kui ma sain 2006. aastal palka alla 24 000 krooni, kas ma siis pean ka deklaratsiooni
esitama?
Kui maksustamisperioodi kogutulu oli alla maksuvaba tulu (2006.a. 24 000 krooni), siis
tuludeklaratsiooni esitamise kohustust ei ole. Tuludeklaratsiooni esitamine on otstarbekas siis, kui
saite tulu alla 24 000 krooni ja sellelt on tulumaks kinni peetud - siis on teil õigus enammakstud
tulumaks tagasi saada. Tulumaks tagastatakse tuludeklaratsiooni esitamisel.
(tulumaksuseadus § 44 lg 6 p 1, 3)
5. Ma sain palka ainult ühest kohast ja töötasin kogu aasta jooksul ning sain haigusraha.
Kas ma pean tuludeklaratsiooni esitama?
Kui te olete saanud kogu maksustamisperioodi jooksul ühest kohast palgatulu ja ajutise
töövõimetuse hüvitist ning muid tulusid ei ole saanud, siis teil tuludeklaratsiooni esitamise kohustust
ei ole.
Tuludeklaratsiooni tasub siiski esitada, kuna tulumaksu arvestamisel võis olla vigu, või haigus on
olnud pikaajaline ja mõnel kuul jäi maksuvaba tulu arvestamata.
(tulumaksuseadus § 44 lg 6 p 3)
6. Kas vabaabielus olevad isikud saavad esitada ühise tuludeklaratsiooni?
Ühisdeklaratsiooni esitamise õigus on ainult seaduslikel abikaasadel.
Seega vabaabielus olevad isikud ühist tuludeklaratsiooni esitada ei saa. Samuti ei saa
ühisdeklaratsiooni esitada vanem koos lapsega, õde ja vend jne.
(tulumaksuseadus § 44 lg 2)

Pensionide maksustamine
1. Kas riiklik pension maksustatakse tulumaksuga?
Maksustatakse küll. Kuid nn riiklikule pensionile laieneb täiendav maksuvaba tulu 36 000 krooni
aastas (ehk 3000 krooni kuus).
(tulumaksuseadus § 19 lg 2)
2. Kas ja kui palju arvatakse pensionist maha täiendavat maksuvaba tulu?
Eesti riigi poolt seaduse alusel makstavat pensioni või kogumispensionide seaduses sätestatud
kohustuslikku kogumispensioni saava residendist füüsilise isiku tulust arvatakse täiendavalt maha
maksuvaba tulu nimetatud pensionide ulatuses, kuid mitte rohkem kui 36 000 krooni aastas ehk
3000 krooni kuus.
(tulumaksuseadus § 23²)
3.Kui palju saab pensionär pensioni maksimaalselt maksuvabalt aastas ja kuus?
Mittetöötav ja muid maksustatavaid tulusid mittesaav pensionär sai 2005.aastal maksuvabalt 56
400 krooni (36 000+20 400) ehk 4700 krooni kuus ning 2006.aastal 60 000 krooni (36 000+24
000) ehk 5000 krooni kuus.
(tulumaksuseadus § 23 ja § 23²)
4. Kas pensionär peab ka tuludeklaratsiooni esitama?
Ei pea esitama, olenemata pensioni suurusest, kui tulumaks on arvestatud vastavalt
tulumaksuseadusele ja õigesti. Tuludeklaratsiooni peab esitama, kui mingil põhjusel ei ole
maksuvaba tulu maha arvatud täies ulatuses (sellisel juhul saab liigselt kinnipeetud tulumaksu
tagasi), või kui tulumaksu ei ole kinni peetud või esineb vigu.
(tulumaksuseadus § 44 lg 6 p 3)
5. Kas töötav pensionär peab esitama tuludeklaratsiooni?
Ei pea esitama, kui tulumaks on kinni peetud vastavalt tulumaksuseadusele. Juhul, kui tulumaksu
on vähem/rohkem kinni peetud, siis peab tuludeklaratsiooni esitama.
(tulumaksuseadus § 44 lg 6 p 3)

www.emta.ee
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KOOLIUUDISED
Terve õhtu inglise keele seltsis
15. veebruaril pandi Sindi Gümnaasiumi aulas toimunud üritusega
punkt koolis toimunud inglise keele nädalale.
Ürituse organiseeris ja viis läbi koos teiste inglise keele õpetajate
ning oma õpilaste abiga inglise keele õpetaja Silva Sikk. Üritus
algas kell 17.00 ning selleks ajaks oli kohale saabunud igast inglise
keelt õppivast klassist teatud hulk õpilasi, kellest moodustusid
laudkonnad. Ürituse kava nägi ette laulmist, luuletuste lugemist,
laudkondadevahelist võistlust viktoriinis ja ristsõna lahendamist ning
filmi vaatamist, pakuti ka kerget kehakinnitust. Alustati laulmisega,
laval laulis solist ja koos temaga publik, lauldi tuntuid poplaule, nagu
näiteks “Love is all around”. Peale seda vaadati dokumentaalfilmi
ettevalmistustest pidulikuks vastuvõtuks Windsori lossis. Siis lauldi
taas laulu I think you are wonderful, seekord helitehnika asemel
saatjaks klaver. Luuletusi luges viis julget, kes said tänuks publiku
tunnustava aplausi. Õhtu olulisimaks sündmuseks oli laudkondadeks
moodustunud klasside vaheline võistlus: viktoriin, mis koosnes
kahekümne viiest Suurbritanniat puudutanud küsimusest. Seejärel
asuti lahendama ristsõnu, misjärel hakati selgitama võistluse
tulemusi. Tekkis vaba aeg, mil aktiivsemad õpilased tegid teiste
lõbustamiseks oma meelelahutusande ja helitehnika abil ðoud, nalja
oli nabani. Klassidevahelise võistluse võitjaks osutus 12. klass, teiseks
jäi 10. b klass ja kolmandaks 8. a klass. Kuigi ametlik osa sellega
lõppes, ei mindud veel laiali, vaid veedeti koos veel natuke lõbusalt
aega.
Üritust võis hästi õnnestunuks lugeda ning sealt lahkuti hea
enesetundega. Rene Alamets, Sindi gümnaasiumi 10. b kl

Matemaatikanädal Sindi gümnaasiumis
Matemaatikanädalal korraldati õpetajate Tatjana Viksi ja Margit
Rebase eestvedamisel iga päev midagi matemaatikaga seonduvat.
Toimusid matemaatikateemalised joonistusvõistlused, viktoriind,
sudokulahendamise võistlused jpm, kus õpilased said ennast
üksteisega võrrelda. Samas püüti näidata, et matemaatika ei olegi
nii igav ja tüütu kui tunnis vahest tundub, vaid et ka selles on ka palju
huvitavat.
Inglise keele nädal oli teistsugune: enamik üritustest viidi läbi
ainetundide raames, korraldati üks huvitav inglise keele päev, kus
toimus viktoriin, luuletuste lugemine ja ühine laulmine.
Sellised sündmused on kasulikud, sest need võivad äratada ja suunata
õpilasi antud ainele rohkem huvi tundma, kui lihtsalt tunnis olles.
Mulle jätsid need üritused hea mulje, kuna sai ennast veidi proovile
panna ja uusi teadmisi omandada. Ma arvan, et kindlasti võiks selliseid
traditsioone edasi arendada ja jätkata, sest see lisab kooliellu juurde
värvikust ja põnevust.
Ivo Rosemberg, Sindi Gümnaasiumi 10. b kl meediaharu
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Poliitikud Sindi Gümnaasiumi noorte valijate ees
Algselt haridusest, selle parandamisest ning erakondade koostööst rääkima pidanud parteiesindajate
ja Sindi gümnaasiumiõpilaste kohtumisest kujunes õpilastes palju elevust tekitanud oma erakonna
reklaamimine ning hämamine.
8. veebruaril külastasid Sindi Gümnaasiumi erinevate erakondade esindajad: Raul Sarandi Isamaa ja
Res Publica Liidust, Andrus Soopalu Reformierakonnast, Ramon Loik Eesti Keskerakonnast, Toomas
Alatalu Eestimaa Rahvaliidust, Mark Soosaar Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast ning Aino Värbu
Eestimaa Roheliste Erakonnast.
Kokkusaamine algas küsimusega: „Kes läheb sel aastal valima?“ Jaatavaks vastuseks tõusis vaid
mõni kätepaar, kuigi valimisealised olid peaaegu kõik kohalolnud. Üheks ükskõiksuse põhjuseks tõid
noored selle, et neid on ära tüüdanud erakonnaliikmete avalikkuse ees tülitsemine ja vastastikune
laimamine, pidev enesereklaam ja suured lubadused, mida enne valimisi antakse. Teine ülekaalukas
põhjus oli see, et kuigi räägitakse palju haridusest ja sellega kaasnevatest probleemidest ning kõigest
sellest, mis parandamist vajab, ootavad siiani gümnaasiumi õpilased tasuta koolitoitu ning tudengid
normaalset õppestipendiumi, et end ära elatada.
Kuigi kohtumine näis olevat iga erakonna püüd endale noorte valijate poolehoidu võita, ei saa üritust
pidada ainult negatiivseks, sest kohtumine oli huvitav ja humoorikas ning kohati tekkis tunne, nagu
kuulaks/vaataks mõnd põnevat komöödiat: Mark Soosaar jagas lahkelt erakondade esindajatele
mõeldud maiustusi ja kaitses oma põhimõtteid rahulikult ning kindlalt; tema erakond lubas võidelda
selle eest, et tudengid saaksid tudengipalka, ja oli nõus, et seda on vaja, erinevalt Reformierakonna
ja IRL esindajatest, kes olid arvamusel, et tudengipalk on see, millepärast hakataksegi ülikooli minema,
et lapsepõlve pikendada. Anu Värbu rääkis vähe ja tundus, et erinevalt teistest ei vallanud ta arutluses
olnud teemasid. Näiteks ei teadnud Värbu, et gümnaasium ei saa tasuta süüa ning et kutsekoolid
saavad; teda parandasid nii õpilased kui ka teised poliitikud.
Debati värvikamateks tegelasteks olid kindlasti Ramon Loik ja Raul Sarandi. Loik üritas näidata
kõike ilusamana ning Sarandi püüdis suuremas osas neid fakte ümber lükata, mis silmnähtavalt ärritas
Loiku ning tema hüüe Raul Sarandile „Ära aja mind närvi!“ pani gümnasistid, õpetajad ja teised
poliitikud naerma ning koolis ülejäänud päeva üksteist sama lausega naljatledes korrale kutsuma.
Raul Sarandi käitus realistina, kes ei lubanud kokku maad ega ilma, vaid soovitas kõigil oma unistuste
eest võidelda. Ta oli arvamusel, et kui on soov minna ülikooli, siis minnakse, ükskõik kas on rahaline
toetus või mitte - kõik oleneb tahtest.
Imetlusväärne oli ka see, kuidas suudeti lihtsatele küsimustele vastata nii keeruliselt, et näiteks
küsimusele „Kas toetate ajateenistust või palgaarmeed?“ oodatud ühesõnalise vastuse asemel kuuldi
pikki seletusi sõjaväe teemal ning otsene vastus jäi kõigi poliitikute suust kuulmata; enamik vastuseid
jäidki vastamata ning polnud kooskõlas küsimustega. Kui ka õpilased hakkaksid kontrolltöödes nii
vastama, ei oleks kellelgi positiivseid hindeid.
Kaks tundi möödus ruttu ning kohtumise aeg oleks võinud olla ka pikem. Enamiku küsimustest küsis
kooli endine direktor, IRL kuuluv Mari Suurväli ning pikad vastused ja arutlused, mis tema küsimustele
järgnesid, ei jätnud õpilastele ajapuuduse tõttu eriti aega küsimusi esitada.
Kohtumine erakondade esindajatega oli huvitav, sest saadi teada, mida erakonnad toetavad, ja jääb
väike lootus, et nende valimisel ja võitmisel täidetakse antud lubadused ning haridusele hakatakse
pöörama suuremat tähelepanu ja riik hakkab eraldama haridusele rohkem raha. Kuigi kohtumine oli
informatiivne, oli eelkõige ikkagi tegemist propagandaga, sest lisaks enesereklaamile jagati enda ja
oma erakonna nimelisi pastakaid, helkureid ning valimisreklaami.
Jääme ootama valimistulemusi ja loodame, et võitjad ei unusta oma lubadusi.
Kersti Prii, Sindi Gümnaasiumi 11. a klass, meediaharu
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SPORDIUUDISED
Väikelinnade talimängud Tõrvas.
Tõrvas, 10.veebruaril toimunud väikelinnade talimängudest võttis
osa 18 väikelinna. Sindi linn osales 8 alaga.
Edukaim oli bridz - võitsime I koha. Mängisid Kaido Põder, Olavi
Nahkur, Ain Aspre ja Andres Veer.
Lauatennisistid Mario Link, Egert Kiviselg ja Hedy Poplavski
tulid III -ks.
Meie maletajad saavutasid 4.koha, reesõitjad 5.koha, kabetajad
7.koha, naised võrkpallurid 9.koha, suusatajad 11. ja mälumäng
13 koha.
Eelmisel aastal Sindis korraldatud võistlustel saavutatud II kohta ei
õnnestunud seekord paraku kaitsta ja tuli leppida 7. kohaga.
Kolmas oleks olnud käeulatuses kui ka meie linna juhtkond oleks
osalenud juhtide võistluses.
Sindi linnavalitsus toetab võistlustest osavõttu küll rahaliselt, aga
mitte oma osavõtuga ja nii jäidki need vajalikud punktid meil seekord
puudu.
Aitäh kõigile sportlastele, kes ei pidanud paljuks esindada oma
kodulinna!
Helle Artel

Huvitavaid fakte Sindi elanikkonnast

LUGEJA KIRJUTAB
Korteriühistu omavolil olid lühikesed jalad
Korteriühistu Kooli 7 liige olgu valvas, umbusklik ning
valmis heitlema lõpuni meie korteriühistu „Suureks
Esimeheks“ tõusnud Ants Jaansoo´ga. Sellele
tõdemusele on mind viinud ligikaudu kaks aastat kestnud
vaidlus vee eest tasumise üle.
Algul tasusin vee eest mulle esitatud arvetesse pikemalt
süvenemata. Lõpuks , arveid lähemalt uurima hakates
sain aga endalegi üllatuseks teada, et minu korteris elab,
veel keegi. Kes see küll võiks olla? Mina teda ei
tundnud, naist mul ei ole, kõik lapsed elavad iseseisvalt
mujal. Ise viibin töö tõttu samuti harva kodus. Lisaks
tuli mul maksta ka käterätiku kuivatit kütva vee eest,
kuigi seda toitev püstik ei ole juba aastaid töökorras ja
teised sama püstikuga ühendatud korterid selle teenuse
eest ei maksa.
Eksitusi juhtub ikka. Arvasin, et õigete algandmete, ausa
suhtumise ja hea tahte abil laheneb probleem kiiresti.
Läks aga teisiti ja mul kulus palju energiat selle
tõestamisele, et minu korteris ei ela nähtamatuid vee
salatarbijaid. Pöördusin algul jutuga Ants Jaansoo
poole. Ei midagi. Pöördusin kirjalikult ja lõpuks sain
ka vastuse. Ilmes, et eksisteerib kord, mis kohustab
mind maksma korteris üle viie päeva elavate inimeste
veetarbimise eest. Kes need inimesed on? Mina ei
teadnud, naabrid ei teadnud, aga Ants Jaansoo teadis.
Kas ta käib minu korteri ukse taga magamas ja valdab
mingit ülimat, ainult temani jõudvat teavet? Sellest pole
ka kuulda olnud.
Tegelikult „Suur Esimees“ lihtsalt otsustas vee tasu oma
suva järgi ja ainult selles ongi asja tuum. Mina sain oma
ligikaudu 2200 krooni tagasi ja loodan saada ka
ülejäänu. Aga kuidas on teiega? Olge valvsad! Minu
kogemus ütleb küll, et kui häält ei tee ja kaugemalt abi
ei otsi, tõmbab „Suur Esimees“ vaikijatele „koti pähe“.
V.P. Kooli tn.7-33, Sindi

Õnnitleme eakaid jaanuarikuu
sünnipäevalapsi!
Alma Visnapuu

27.03.1910
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Maria Nikiforova
Veera Bormeister
Gerda Pärn
Jekaterina Kovalkova
Nadeþda Vesselova
Helmi Kask
Elfriede Sipelgas
Maimu Terlap
Mihail Avson
Helene Saluste
Jekaterina Averjanova
Anna Barinova
Leida Smirnova
Hilja Saar
Antonina Nestseplenko
Valentina Meðenko
Ellen Seimann
Anastasia Ðorina
Elvi Kukk
Aino Säro
Boriss Janin
Aleksandra Kukk
Ellinora Riismann
Evi Heinsoo
Elmet Jõgi
Ilme Kask
Asta Kukk

10.03.1914
16.03.1917
04.03.1919
23.03.1919
05.03.1921
16.03.1922
19.03.1922
23.03.1923
21.03.1924
29.03.1924
13.03.1925
13.03.1926
16.03.1926
28.03.1926
6.03.1927
17.03.1927
17.03.1927
19.03.1927
29.02.1932
5.02.1932
14.03.1932
14.03.1932
19.03.1932
28.03.1932
12.03.1937
15.03.1937
18.03.1937

93
90
88
88
86
85
85
84
83
83
82
81
81
81
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
70
70
70

Sindi Linna rahvastiku arv 19.veebruari seisuga on
4311 inimest.
2007 a. algusest arvati linna elanike hulgast välja
Soomes töötavad ja elavad inimesed ja neid oli 32.
Elanike arv on olnud viimastel aastatel stabiilne, kuigi
surmade arv ületab jätkuvalt sündide arvu linnas.
Kõige vanem inimene käesoleval ajal on Marta
Jaagussaar, sündinud 05.02.1908 a.
Kõige noorem sintlane on Pirjo-Liis Parts, kes sündis
16.01.2007a.
Kõige rohkem on linnas 1982-1992.a. sündinud
inimesi, 678 inimest ehk 15,8 protsenti linnaelanike
arvust.
Naiste arv on 2317, mehi on 1994.
2006.a. sündis 46 last, 20 tüdrukut ja 26 poissi ning
suri 56 inimest.
Uusi linnakodanikke registreeriti 2006-ndal aastal 216
pluss sünnid ja lahkujaid oli 230 pluss surmad.
Suurt elanikkonna kasvu ei ole olnud, kuid hea näitaja
on jätkuv linnakodanike
noorenemine , reeglina tulevad meie linna ikka noored
pered elama.
Sirje Junson Sindi Linnavalitsus

Vändra TÜ Sindi Konsum võtab tööle
müüjaid ja vahetusjuhi.
CV saata e-posti aadressil vtyaiki@neti.ee või
postiga: Pärnu-Paide
mnt. 21, Vändra,
Pärnumaa
Info tel. 44 75 830

4H liige IFYE-na Luxenburgi
Noorteühingu 4H klubi asutati Sindis juba 14 aastat
tagasi.
4H on noorteorganisatsioon, mis on avatud 6-28
aastastele nii linna- kui ka maanoortele. 4H on alguse
saanud 19. sajandil Ameerika Ühendriikidest. Eestisse
ja Soome jõudis 4H liikumine 20 sajandi alguses.
Tänaseks päevaks on 4H üks populaarseimaid
noorteorganisatsioone nii Eestis kui Soomes. 4H-l on
lai rahvusvaheline koostöövõrk ja ta tegutseb
kaheksakümnes riigis üle kogu maailma. IFYE- na (
noorsoovahetus) on võimalik tutvuda selle
organisatsiooni tööga teistes riikides.
4H annab liikmetele võimaluse realiseerida oma mõtteid
ja ideid. Noored õpivad töötama meeskonnana, kuid
samas innustatakse tegema ka iseseisvaid otsuseid.
4H tegevuse tuum on KLUBI. 4H klubi valib omale
presidendi, sekretäri ja laekuri. 4H klubi võib
spetsialiseeruda ainult ühele teemale. Tihti on 4H klubidel
aasta jooksul erinevaid teemasid ja tegevusi, sõltuvalt
liikmete soovidest ja huvidest. Teemad muutuvad
vastavalt liikmete vanusele ja oskuste arengule.
Lisaks klubitegevusele on 4H liikmetel võimalus osaled
erinevatel kursustel, võistlustel, laagrites ja mitmetel
teistel üritustel. Õppimine läbi tegutsemise on 4H moto
ja seda edukalt rakendatud ettevõtluse innustamises.
Sel aastal oli 4H liikmel IFYE-na võimalik kandideerida
USA-sse, Luksenburgi, Ðveitsi (kolmeks kuuks) ja
Soome ( kaheks kuuks). Tiheda konkursi läbis Sindi
poiss, noortekeskuse aktiivne liige Leo Lihtne ja ta
sõidab suvel kolmeks kuuks Luksemburgi.
Palju toredaid elamusi ja uusi teadmisi Sulle , Leo!
Helle Vent võitis Euroopa Noorte konkursi
Prantsusmaale Marly-le-Roisse 26.veebr.-4.märts
inglise keele kursustele edasijõudnutele.
Helle Vent, 4H klubi juhendaja

Ringid Sindi Avatud Noortekeskuses
Kabering
K 18.00 - 20.00
Kunsti- ja käsitööring L 12.00 13.00
Kitarristuudio
E , K 16.00- 18.00
Iluvõimlemine
T, K 15.00-16.00
(lasteaia saalis)
Matemaatika järeleaitamine K 18.30- 19.30

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

juh. Mihail Ðorin
juh. Retti Üpraus
juh. Raul Kevad
juh. Margi Schmidt
juh. Kerdi Mihhailova

Sünnid

Gregor Karlson
4.01.2007
Robin Tõkke
5.01.2007
Pirjo-Liis Parts
16.01.2007

Mälestame lahkunuid:

Aleksandr Konno
Alfred-Eduard Erm
Rubo Allikas
Ivan Suhhov
Ivan Uibos
Jaan Hansla
Aleksei Reshetnjak

17.01.2007
21.01.2007
18.01.2007
27.01.2007
27.01.2007
11.02.2007
12.02.2007

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

Hind 2 krooni

