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Lähiaastad toovad paljudele Sindi elanikele puhta
joogivee ja kanalisatsiooni
Keskkonnainvesteeringute
Keskuses (KIK) said
heakskiidu üheksa projekti
v e e m a j a n d u s e
infrastruktuuri
arendamiseks Euroopa
Liidu ühtekuuluvusfondi
rahaga kokku veidi üle 1,13
miljardi eesti krooni eest.
Tänu
positiivsele
rahastusotsusele saavad
lähiaastatel
parema
joogivee Kiili, Koeru,
Maardu, Saku, Sauga, Sindi,
Tamsalu, Türi ja Vändra
elanikud. Saadud toetus
võimaldab
paljudel
inimestel
liituda
veevõrguga, paraneb joogi-

vee kvaliteet, ehitatakse ja
renoveeritakse
kanalisatsioonitorustikke
ning
uuendatakse
puhastusseadmeid.Kuue
taotluse kohta on otsused
veel tegemata, kuid
lähinädalatel valmivad
needki. «Taotluste puhul
tuleb hinnata nende
olulisust, kontrollida
esitatud analüüse ja
prognoose ning veenduda
taotleja suutlikkuses
projekt edukalt ellu viia,»
sõnas hindamiskomisjoni
esimees Hannes Aarma.
Euroopa
Liidu
ühtekuuluvus-

fondi
elukeskkonna
arendamise rakenduskava
meetme «Veemajanduse
infrastruktuuri
arendamine» esimeses
taotlusvoorus esitati
KIKile kokku 35 taotlust,
millest 20 said positiivse
rahastusotsuse detsembri
lõpus.
Kokku
on
v e e m a j a n d u s e
infrastruktuuri
rahastamiseks aastatel
2007-2013 kavandatud
6,4 miljardit krooni.

Käesolev nädal algas Sindi
g ü m n a a s i u m i s
kohustusliku riigikaitse
õpetusega. Kuni õppeaasta
lõpuni on kavandatud 35
tundi teema käsitlust.
„11. klassi gümnasistidele
t u t v u s t a t a k s e
üldteoreetilisi teadmisi, mis
on vajalikud niiöelda
nullsõduri tasandil,” rääkis
kaitseliidu lipnik Salmar
Saar, kelle juhendamisel
hakkab õppetöö toimuma.
Tema selgituse kohaselt
õpitakse topograafiat ja
selle abil maastikul
orienteerumist, õpetatakse
Eesti sõjaajalugu ja
kriisikollete põhjuslikke
tagamaid
Iraagis,
Afganistanis, Iisraelis jne.
„Kindlasti ei vii ma üksinda
kogu õpet läbi,” kinnitas
Salmar, kes lubas kutsuda

erinevate
erialade
kaitseliitlasi, reserv- ja
tegevohvitsere, samuti
mõnd välismissioonil
osalejat, kes räägiksid oma
isiklike kogemuste põhjal.
Suur osa õppeprogrammist
leiab aset välitingimustes,
kus õpitakse relva
käistlema, maastikul
liikuma ja kaardi järgi
orienteeruma. Ka füüsilise
treenituse katsed ei jää
t u l e m a t a .
Esimese õppepäeva kaks
tundi
möödusid
sissejuhatavate mõtetega ja
s õ j a v ä e l i s t e
auastmeteselgeks
saamisega. Kuna paljud
Sindi gümnasistid on paaril
viimasel aastal väga
a k t i i v s e l t
noorkaitseliitlastena
j ä r j e p i d e v a l t
õppekogunemistel
osalenud, siis võib suurele
osale mõnigi asi juba
varajasemast
ajast
enesestmõistetav näida.
Et lipnik on sõjaväeline
auaste ja mitte rivi ees

sammuv lipukandja – seda
teatakse
ilma
rääkimatagi.Siiski oli
paljudele huvitav kuulda,
et mitte kõik auastmed
pole
eri
riikides
ühesuguses järjestuses
kasutusel. Küllap oli
mõnelegi uudiseks seegi, et
Eestis pole ühtegi
kindralit, ehkki mõnele on
omistatud kindralleitnandi
auaste, mis on seni ka
kõige kõrgem tase
sõjaväelises hierarhias.
„Kui pidada aktiivseteks
noorkaitseliitlasteks neid,
kes osalevad aastas
keskmiselt kolmel või
neljal kogunemisel, siis
taolisi õpilasi leidub Pärnu
maakonnas umbes saja
piires,” arutles Saar ja
lisas, et umbkaudu
neljandiku või viiendiku
moodustavad neist Sindi
õ p i l a s e d .
Seega oli ülim aeg lisada
Sindi
gümnaasiumi
õppekavasse riigikaitse
õpetus
www.kalev.ee.

Urmas Saard
Kuna huvi kodulinnas
toimuvate sündmuste
vastu näib püsivat, siis on
otsitud uusi võimalusi, mis
hoiaksid ka väikese Sindi
igapäevaselt üleriigilises
meediaväljas. Katseliselt
rakenduv operatiivne Sindi
elu kajastav teemade
käsitlus hakkab toimuma
koostöös Maalehe online
väljaandega
juba
veebruaris. Algusperioodil
ilmuvad artiklid nii öelda
blogiversioonis.
Äraseletatult tähendab see
ennekõike seda, et lugeja
jaoks ei muutu oluliselt
midagi. Muutub vaid
portaali nimetus ja
asukoht, kus kohas
hakkavad edaspidi

TÄNA LEHES:

Mati Mettus
Linnapea

Sindi uudised linnaelanikele kättesaadavamaks
Paljud Sindi lugejad olid
möödunud aasta kestel
harjunud teadmisega, et
internetis
Kalev.ee
uudisteportaalile minnes
võis klikkida märksõnale
‚Sindi’, mille all leidus
pidevalt kõige värskemaid
kodulinna elu kajastavaid
artikleid. Käesoleval aastal
on
meediakontsern
ümberreorganiseerimis
käigus vähendanud olulisel
määral
rõhuasetust
väikestele omavalitsus
piirkondadele. Kindlasti on
juba linnarahvas märganud,
et loobumisega esialgselt
kavandatud mõttest on
vähenenud suuresti ka
Sindi osakaal uudiste ja
reportaa•ide vahendamisel.
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- Sindi avatud noortekeskus alustas viiendat tegevusaastat
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- Sindi Aasta inimene valitud!
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- Volikogu tegevusest
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- Kaubandus- Sindi Gümnaasiumi valikaine juba 30 aastat
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- Juhised 2008.a. tuludeklaratsiooni täitmiseks
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- Pensionist maksuvaba tulu mahaarvamine
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- Sindi võrkpallipoisid maakondlikel meistrivõistlustel edukad
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- Fotonäitus “Laps” Sindi linnaraamatukogus
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- Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
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Austatud kodulinlased!

Sindi gümnaasiumis alustati
riigikaitseõpet
Sindi gümnaasium on
Eestis sajas üldharidus
õppeasutus, kus viidi
sisse riigikaitse õpetus.
Riigikaitsetundidega
tehti algust sel nädalal.

veebruar 2009

Ilmub aastast 1996

päevasündmused nii
sõnas kui pildis samal
õhtul või järgmisel
hommikul ilmuma.
Niisiis, kohtumiseni
Maalehe
interneti
väljaandes. Siiski ärgu
keegi jätku ka Sindi
Sõnumeid lugemata, mis
ilmub küll kord kuus ja
mille paberkandja maht
on
piiratum
kui
internetis. Selle eest
ilmuvad Sindi Sõnumites
kuu kokkuvõtvad ja kõige
peamisemad uudised.
Mõlemad väljaanded vaid
täiendavad teineteist ühel
ainsal eesmärgil – et Sindi
asetseks
pidevalt
nähtaval positsioonil.

Järjekordne aasta on
jäänud oma murede
ja rõõmudega selja
taha ja tahaksin anda
teile väikese ülevaate
läinud
aasta
tegemistest.
Kui
mõelda end tagasi
eelmisse aastasse, siis tundus linnapilt olevat üpris
rahulik, nagu poleks midagi toimunudki. Tegelikkus
aga polnud nii, tehtud sai üpris palju.
Suurim investeering möödunud aastal oli linna
teedesse ja tänavatesse, mida olete kõik ka oma silmadega
saanud näha ja mõõta. Uue asfaltkatte sai teelõik Pärnu
maanteel Jõe tänavast kuni raudtee silla ristmikuni, kuhu
rajati ka kaks bussioote platvormi. Rajatud sai ka
kergliiklustee Paikuse valla piirist kuni “linnuriigini”.
Kokku investeering teedesse oli ligi 6,8 miljonit krooni,
millest riigi osa moodustas 4,1 miljonit. Kergsõidutee
maksumus oli ligi 1,5 miljonit, milles linna enda osa oli
350tuhat krooni, ülejäänud osa tasus riik läbi ehitaja firma
Pärnu TREV-i kaudu.
Järgmisena tasub mainimist investeering vee- ja
kanalistsioonitrassidesse ja väljaehitamisesse. Lõpetatud
sai uute vee- ja kanalistsioonitrasside rajamine Viiral ja
möödunud aastal maksime nende tööde eest 730tuhat
krooni. Märkimist väärib kindlasti uue reovee survetrassi
rajamine reoveepumplast kuni Pärnu jõe vastaskaldani.
Nende tööde maksumus kokku oli 3 miljonit krooni, millest
riik tasus läbi KIK-i ( Keskkonnainvesteeringute Keskus)
2,7 miljonit.
Investeeringud haridusse ja kultuuri.
Sindi Gümnaasiumis tehti suvel tõid pea 1,8 miljoni
krooni eest, uue väljanägemise said mitmedki klassiruumid
ja koridorid, õpetajate tuba, samuti parandati oluliselt
valgustust koolimaja koridorides. Riik eraldas
investeeringuks 672tuhat krooni.
Muusikakool sai enda käsutusse täiendava klassiruumi,
mida nimetatakse väikeseks saaliks ja selle saali remondiks
kulus 130tuhat krooni.
Raamatukogus suurendati lugemissaali endise fondihoidla
arvelt, fondihoidla ise aga koliti endisesse töötajate
puhkeruumi. Kokku kõik see maksis ligi 315tuhat krooni.

Küllaltki mahukad tööd teostati ka linnamajas,
remonditud on kõigi linnaametnike tööruumid , mille
tulemusena toimus ka ametnike töökohtade ruumiline
ümberpaigutus. Tööde maksumus kokku oli ligi 775
tuhat krooni.Uue ja värske väljanägemise sai ka linna
Sotsiaaltöökeskus. Majale sai pandud uus katus, osaliselt
vahetati välja aknad, katus vahetati ka välja maja
kõrvalhoonel. Maksumuseks kujunes kokku ligi 715
krooni, millest riigilt saime 300tuhat krooni.
Üks väga oluline osa investeeringutest oli nö
ettevalmistava iseloomuga investeeringuteks järgnevateks
aastateks. Oleme teinud olulist tööd saamaks linna
eurorahasid. Tänaseks päevaks on olemas positiivsed
otsused lasteaia rekonstrueerimiseks ja pea kogu
linna hõlmava vee- ja kanalisatsioonitrasside
väljaehitamiseks ja Sindist Pärnusse kulgeva
reovee survetrassi rekonstrueerimiseks.
Lasteaia rekonstrueerimise projekt maksis ligi 560tuhat
krooni ja rahastamistaotlus veemajanduse
edasiarendamiseks ligi 234tuhat krooni. Need on linnale
mõlemad väga tähsad ja olulised projektid ja teatavasti
kaasneb iga taolise projektiga ka linna omaosalus. Kui
lasteaia puhul on omaosalus natuke rohkem kui paar
miljonit , siis vee-ja kanalisatsiooni trasside puhul on
omaosaluseks pea 30 miljonit krooni ja siinkohal loodame
ka riigipoolsele täiendavale abile. Kui kõik sujub ja ei
tule ette ettenägematuid ootamatuid probleeme ja
takistusi, siis tööd mõlemal mainitud objektil peaksid
algama sel aastal. Siinkohal palun juba ette rahulikku
meelt ja kannatust, kui meie igapäevast elu hakkavad
segama ja häirima segi ja üles kaevatud linna teed ja
tänavad.
Kui liita kokku kõik summad, mis kulusid möödunud
aastal meie väikeses kodulinnas investeeringuteks, siis
see summa on ligi 16,5 miljonit krooni. See on väga suur
summa meie väikelinna jaoks.
Kui kuulata või lugeda ükskõik millist infoallikat, siis
peateemaks on igal pool kätte jõudnud majandusraskused.
See teema ei lähe ka mööda Sindi linnast ja milline saab
elu olema meie linnas ja meil igaühel eraldi, seda ei oska
öelda täna mitte keegi.
Aga ma tean, kallid kodulinlased, et te olete tublid, töökad
ja kannatlikud inimesed, inimesed kes vaatavad
positiivselt ja optimistlikult tulevikku, küll need rasked
ajad ka pea mööduvad ja meie elu läheb ikka paremaks ja
paremaks.

Soovin kõikidele rahulikku meelt ja edu meile
kõigile!

Sindi linna Aasta Inimene on Ants Jaansoo
Sindi Linnavolikogu otsustas 12. veebruaril 2009 toimunud volikogu
istungil Sindi linna 2008. aasta aastainimese aunimetus ja preemia anda
Ants Jaansoole.
Aasta inimese aunimetus ja preemia 10 000 krooni antakse üle 23.
veebruaril Sindi Seltsimajas toimuval Vabariigi aastapäeva pidulikul
tähistamisel.

UUDISED
Toimetaja:
Kristiina Sauväli

Relvaloa väljavahetamisest.
Paljudel relvaloa omanikel on kätte jõudnud või
peatselt saabumas aeg, mil tuleks luba välja
vahetada. Võimalike ebameeldivuste ärahoidmiseks
tuleks kõigil relvavaldajatel
üle vaadata oma relvaloa
kehtivus. Vajadusel tuleb
pöörduda elukohajärgsesse
politseiasutusse ning teha
vajalikud toimingud
relvaloa vahetamiseks
vähemalt 1 kuu enne loa
kehtivusaja lõppu.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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VEEBRUARIKUU ÜRITUSED SINDI
LASTEAIAS
02 -12.veebr. Õppekäigud linna
raamatukogusse tutvumaks Edgar Valteri
raamatute näitusega. (vanemad rühmad)
13. veebr. Sõbrapäeva üritus rühmades - Tordiga sõbrale külla.
17. veebr. Päästeameti lahtiste uste päev - Naerukillud, Midrilind,
Lepatriinud kl. 13.00 -14.00
23. veebr. 10.00 Iseseisvuspäeva aktus
11.00 Vastlapäeva liug
26. veebr. 15.00Teater MÄNG - Lõputa lugu. Pilet 23 EEK
23 -27veebr. Poiste nädal
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SINDI UUDISED
Sindi konstaablijaoskonda
teenindab veteranauto

Sindi noortekeskus jätkab
viienda tegevusaastaga
Urmas Saard

Hedy Tammeleht
vanemspetsialist-infojuht
Lääne Politseiprefektuuri Pärnu Politseiosakonna
autoparki kuulub operatiivsõiduk Ford Mondeo, mis
teenib tänini truult Sindi konstaablijaoskonda,
vaatama aukartustäratavale läbisõidule – veteranil
on seljataga üle 400 000 kilomeetrit.
Sõiduki ostumüügileping on sõlmitud 2002. aasta
novembris, mil Ford Mondeo asus Paide
politseijaoskonnas patrulliteenistusse. Sindi
konstaablijaoskonda jõudis tubli sõiduk oma
teenistuskäigul
2006.
aasta
veebruaris.
Väärika kilometraazhiga sõidukiga on sõitjaid olnud
küllaga: teenis ta ju tervet Paide patrulliteenistust ning
Sindis on olnud selle kasutajaid kõigi konstaablijaoskonna
töötajate hulgas. Kui mõne muu sõiduki puhul võib sellist
hulka läbitud kilomeetreid pika aja jooksul pidada
tavapäraseks, siis arvestades just politseitöö eripära –
palju kasutajaid, operatiivväljasõidud, on selline
vastupidavus hea ja kindla töövahendi sümboliks.
Kõrge iga on oma jälje jätnud ka vapra Ford Mondeo
tervisele. Aeg-ajalt vajavad autoosad väljavahetamist ja
tarmukamat hooldamist, kui seda on vaja noorematel
kolleegidel. Eks ole tormiline elu ning mõned avariidki
andnud
sellele
oma
panuse.
Välimus ja sisu on veteranil igati tänapäevane: toonklaasid
peidavad enda taga edukaks politseitööks
vajalikku tehnikat.Sindi konstaablijaoskonna juht,
vanemkonstaabel Halar Hallimäe iseloomustab sõidukit
sõnadega: „Väärt auto! Ja see pole ainuüksi minu arvamus.
Tegemist on igas mõttes hea ja kindla sõidukiga, kuigi
vanus ja remondikulud on kahjuks üha enam kasvamas.“
12. veebruaril käisid väärika sõiduki tähtpäeval ka
külalised nii oma jaoskonnast, omavalitsusest kui ka Lääne
Politseiprefektuurist, kellele pidupäevale kohaselt pakuti
torti.

AS SEBE kaugbussiliinidel
sõidusoodustus
AS SEBE Eesti-sisest kaugbussiliinidel alates
01.02.2009.a. sõidusoodustus “ Vanust 60+ / - 60 % pilet
TKN “
Kellel vanust üle 60 aasta, saavad AS SEBE Eesti-sisestel
kaugbussiliinidel alates 01.veebruarist 2009.a. teisipäeval,
kolmapäeval ja neljapäeval sõidusoodustust - 60 %
täispileti hinnast. Esmaspäeval, reedel, laupäeval ja
pühapäeval on üle 60-aastastel isikutel jätkuvalt - 10 %lise hinnaalandusega sooduspiletid.
AS SEBE Eesti-sisestel kaugbussiliinidel on igapäevase 10 %-lise hinnaalandusega soodustuse saajad jätkuvalt 715 aastased lapsed, Eesti Vabariigi õpilased ja üliõpilased,
rahvusvahelise ISIC-kaardiga õppurid ja ITIC-kaardiga
õppejõud ning Eesti Ajakirjanike Liidu liikmed.
Täpsemat informatsiooni saab internetist www.sebe.ee
ja www.bussireisid.ee ning infotelefonil 12550.

Sindi võrkpallipoisid-oma
vanuseklassi parimad
Pärnumaa koolide meistrivõistlustel võrkpallis
saavutasid Sindi Gümnaasiumi poisid 8.-9.klasside
vanuseklassis 1.
koha.
Õpetaja Nanni Kull
juhendamisel
tegutsevasse
võistkonda kuuluvad:
Samil Kurbanov,
Märten Käige, Rihard
Viirsalu, Peep Miil,
Sander Vaarpuu, Siim
Arusaar, Marco Mägi
ja Andres Vaet.

Sindi linna avatud
noortekeskus on nelja aastaga arenenud omataoliste
seas üheks Pärnumaa paremini organiseeritud
vabaaja veetmise paigaks, kust leiab nii mõndagi, mis
mujal
puudub.
Neli aastat tagasi, 2005. aasta 28. jaanuaril alustas Sindi
noortekeskus tegevust linna raehoone keldris, kus
linnavalitsus eraldas keskuse tarbeks neli ruumi. Tänu
noortekeskuse juhataja Helle Vendi südikusele sai küll
ametlik eluõigus vajalike allkirjade ja pitsatiga kinnitatud
juba 2004. aasta 1. novembril, kuid siis oli ainus asi, mida
võis keskuse algseks varaks pidada, vaid üksainus tool
linnavalitsuse katuse all.
Juba 2005. aasta 14. oktoobril avati noortekeskus päris
oma majas. Järgmise päeva Pärnu Postimees kirjutas suurte
tähtedega pealkirjas: „Sindis avati Eesti uhkemaid
noortekeskusi”. Võrreldes esialgsete keldriruumidega võis
vastselt renoveeritud endist jaamahoonet pidada tõepoolest
uhkeks noorte tegutsemise keskuseks.
Tegutsemisvõimalusi
igale
maitsele
Huvilistest selles majas puudust ei tunta. „Äsjane
kokkuvõtete tegemine näitas, et aastaga on majast läbi
käinud ümmarguselt kuus tuhat noort. Päevas käib lapsi
keskeltläbi kuuekümne ringis ja pidevalt on kohal umbes
paarikümne
ümber,”
arvestas
Vent.
Kui keskusesse kohale tulin, mängiti endise raudteejaama
hoones asuvas keskuses lauatennist nii, et oskuslikud
vindidki võrgu tagant tulemata ei jäänud.
Samal ajal kostis hoogne trummimüdin kusagilt kaugemalt
ruumist. Selgus, et Vallo Vaargas on võtnud nõuks kolm
poissi ja kolm tütarlast koolitada tõelisteks trummariteks.
Kõrvalruumis istus lauamängude juhendaja Mihail Šorin
kabelaua taga, vastaseks oli 11aastane kabetaja Karl Gurko,
kes treenib ajusid, et võistelda märtsis Põltsamaal
toimuvatel noorte kabetajate finaalturniiril.
Sama ruumi avaramas osas mängisid Katrin Pulst ja Andrei
Vaitt piljardit. Selle 16 000 krooni maksva piljardilaua
kinkis maja avapäeval koos videoprojektori ja suure tordiga
modellina töötav Tiiu Kuik.
Vahepeal oli Alar Malõgin midagi päris ootamatut ette
võtnud. Peale kaartidega trikitamise suudab 12aastane
noormees ilmse kergusega jalad kukla taha asetada ja kahele
käele toetudes end maast lahti tõugata.
Laupäeviti juhendab Reti Üpraus kunstiringi.
Ruumikitsikus
piirab
võimalusi
Kahjuks on seegi suurepärane maja hakanud väikseks jääma.
Nii käivad suuremad iluvõimlejad seltsimajas harjutamas.
Matkaring aga ei saaks ega peagi toimuma kinnises ruumis.
Seda enam, et Tiigi pargis võib kaks korda nädalas harjutada
mägironimist
11meetrise
torni
tippu.
Viljar Viik on see mees, kes viis Sindi noortekeskuse logoga
vimpli Elbruse mäe tippu ja nüüd jagab noortele mägede
vallutajatele oma kogemusi. Sindi noortekeskusel on ainsana
olemas kogu mägironimisvarustus.Projektide kaustade read
juhataja kabineti riiulis räägivad sellest, kuidas mõtted
töötavad pidevalt uute võimaluste otsingul, et noortele
järjest rohkem huvitavaid tegevusi leida. „Meeleldi
paneksin kuhugi savi voolimise kedervarre üles, aga ruumi
pole,” laiutas Vent käsi.
Keskuse
elu
ulatub
kaugemalegi
Kuid tegevust pakub keskus noortele ka kaugel väljaspool
riigi piire. Näiteks mõne päeva pärast lõpeb registreerimine
4H programmi raames Šveitsi sõita soovijatele. Nimetus
4H on võetud ingliskeelsetest sõnadest, mida eesti keelde
ümberpandult võiks sõnastada (virgad) käed, (tark) pea,
(avar) süda ja (hea) tervis. Tegelikuks sisuks on tutvumine
mitme kuu kestel maailmaga või ühe riigi kultuuri ja keelega.
Programm võimaldab kohapeal täiesti tasuta viibida, kuna
sealsed kulud kannab korraldaja organisatsioon IFYE ja
ööbitakse kodudes.
Raha on tarvis vaid kohale ja tagasi sõiduks.
Sindi gümnaasiumi abiturient Ivo Rosenberg viibis
möödunud aastal kaks kuud 4H klubi Sindi esindajana IFYE
programmiga Šveitsis, millest ta kirjutas hiljem elava
ülevaate ka Sindi Sõnumitesse.

Sindi Linnavolikogu 15. jaanuar 2009 istungil
PÄEVAKORRAS:
1. Sindi konstaablijaoskonna konstaabel H.Hallimäe andis informatsiooni
jaoskonna 2008. aasta tööst.
A.Hallimäe teatas, et eelmisel aastal toimus 110 kuritegu, mille avastamise % oli 81.
Rohkem on avastatud väärtegusid. Peamised väärteod on olnud alaealiste tubaka ja
alkoholi tarbimine.
Kasvanud on vägivalla kuritegevuse arv. 2008. aastal pandi toime 13 vägivalla kuritegu
(2007. aastal 6). Peamised kuriteod on pandud toime Pärnu mnt 27a (endine ühiselamu)
juures, Wöhrmanni puiestee ja Konsumi kaupluse juures olevates parkides.
H.Hallimäe tegi linnavalitsusele ja volikogule ettepaneku paigaldada nendesse
piirkondadesse kvaliteetsed turvakaamerad koos salvestusega.
2. Vastused volikogu liikme M.Raju arupärimistele.
I küsimus: kuidas on kasutatud 2008. aasta eelarves sporditegevuse artikli all (terviseja spordiraja ehitamine) summat 25000 krooni?
Esimesele küsimusele vastas linnaaednik Sirli Pedassaar, kelle üheks tööülesandeks
on linna haljasalade, parkide alleede, mänguväljakute ning muude haljastusele
iseloomulike objektide planeeringute ja projektide koostamise korraldamine.
S.Pedassaar teatas, et eelmisel aastal viidi läbi uuring terviseraja tegemiseks Sõpruse
pargi piirkonnas (maa-ala, mis jääb kalmistu piirkonda). Eelmisel aastal tehti selle
maa-ala topo-geodeetiline mõõdistus ning sel aastal on plaanis rada maha märkida.
Olemasolevad teevõrgud saab ära kasutada ja lisaks veel täiustada. Uue tänava äärsesse
parki on vaja välja ehitada teed ja paigaldada valgustus.
Tööde teostamiseks on planeeritud umbes 68000 krooni.Täpsem hinnapakkumine
on võimalik teha peale projekti valmimist.
Eelmine aasta ei kasutatud raha eelarves olnud sporditegevuse artikkli alt, vaid
vajaminev raha võeti arendusprojektide alt.
II küsimus: mida on ette võetud, et vähendada kulutusi sadevetele?
a)
kui palju on puhastatud kraave ja truupe?
b)
kas on lõpetatud loetelu ja tööde mahu hindamine kogu linnas vajaminevate
tööde
kohta sadevete ärajuhtimiseks?
Teisele küsimusele vastas abilinnapea Rein Ariko.
Eraldi kraavide ja truupide puhastamise meeskonda linnavalitsuse käsutuses ei ole.
Truupe ja kraave puhastab kommunaal kui ilmneb probleem.Tulevase vee- ja
kanalisatsioonitorude paigalduse projekti raames on plaanis välja vahetada vähemalt
lühikestest torudest tehtud truubid. Uputuste põhiliseks põhjuseks on elanike poolt
kodu kaunistamise eesmärgil kinni aetud kraavid.
ÜF mahus rekonstrueeritakse ka olemasolevat kanalisatsioonitorustikku. Esmalt on
kavas rekonstrueerida Tööstuse tänava torustik. Koos sellega tuleb likvideerida
soojustrassi drenaa•vete jooks kanalisatsiooni, lahendada lasteaia territooriumi
drenaa• ja kooli katlamaja ning Kooli tänava vahele jääva pargi liigvete ärajuhtimine.
3. Sindi linna 2009. aasta eelarve projekti esimene lugemine.
Sindi linnavalitsuse pearaamatupidaja Sirje Nõmm tutvustas 2009. aasta eelarve
projekti kogumahus 59934699 krooni.
Eelarve muudatusettepanekuid saavad volikogu liikmed esitada 21. jaanuarini 2009.
4. Sindi Gümnaasiumi uus põhimäärus
Sindi Gümnaasiumi direktor Ain Keerup tutvustas Sindi Gümnaasiumi uue
põhimääruse eelnõud.
Eelnõu nägi ette põhiliselt kolm suuremat muudatust:
1)
kooli nime muutmine ;
2)
kaugõppe õppevormi loomine;
3)
vene õppekeelega 3. kooliastme sulgemine.
Hääletamise tulemusena jäi volikogu määruse eelnõu „ J.C. Wöhrmanni nimelise
Sindi Gümnaasiumi põhimäärus” määrusena vastu võtmata.
5.Otsustati vähendada Pärnu mnt 51 kinnistu müügihinda 250000 kroonini.
6.Määrati Sindi linnas Pärnu mnt 80 ja Pärnu mnt 82 asuvate kinnistute
piires planeeritud tänava nimeks Väike – Viira.
7.Vastused volikogu liikme Mari Suurväli arupärimistele.
Arupärimine sisaldas kahte ettepanekut:
1) erakorraliselt revisjonikomisjonil viia läbi revisjon linnavarade ja vahendite
kasutamise kohta, sealhulgas pöörata tähelepanu, kas on õiguspäraselt
viidud läbi teede ehitamiseks teenuste osutamine;
2) linnavalitsuse hallatavate asutuste ja organisatsioonide eelarveprojektid
anda eelarve- ja arengukomisjonile tutvumiseks ja arutamiseks enne
2009.aasta eelarve projekti volikogusse arutusele jõudmist.
Volikogu esimehe vastused arupärimisele:
1) volikogu esimees pani hääletamisele ettepaneku viia läbi erakorraline
revisjon.
Hääletamise tulemuseks oli: erakorralise revisjoni läbiviimise poolt hääletas 2
volikogu liiget (Aleksander Kask ja Mari Suurväli) ülejäänid 12 volikogu liiget
hääletas vastu.
2) Sindi linna 2009. aasta eelarve projekt on täies mahus koos ja läbivaadatud
12.01.2009 toimunud eelarve- ja arengukomisjoni koosolekul.
Volikogu istungi materjalidega on võimalik tutvuda Sindi linnavalitsuses ja Sindi
Linnaraamatukogus
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Säästa loodust ja loobu paberkandjal
maamaksuteatest
Maksu- ja Tolliamet tuletab
meelde, et kõigil maaomanikel on
võimalik maamaksu andmetega
tutvuda e-maksuametis, samuti
saab loobuda paberkandjal
teatest ning tellida e-postile info
maamaksu teate moodustamise
kohta.
Elektroonilise maamaksu teatise
saamise võimalus on rohkem kui
500 tuhandel maksuteate saajal.
Selle võimalusega on Maksu- ja
Tolliamet teinud teeninduse
klientidele maamaksu osas
kättesaadavamaks ja lihtsamaks
ning säästab tulevikus riigi raha
maksuteadete trükkimise ja
postitamise kulude arvelt.
E-maksuameti
avalehel
kiirviidete all olevas rubriigis
“Maamaks” saab tutvuda maa-

maksu puudutavate sisuliste
andmetega: erinevate kruntide
andmed nagu maa liik, pind,
maksustamishind, maksumäär,
maksukohustus jmt. Andmed on
kättesaadavad eraisikutele ning
ettevõtte või asutuse volitatud
esindajatele.
Kui klient on avaldanud soovi
saada
maamaksuteade
elektrooniliselt,
siis
paberkandjal maamaksuteadet
talle ei saadeta. Kui klient ei
soovi saada elektroonset
maksuteadet,
saadetakse
maksuteade
endiselt
postiaadressil.
Täpsemalt saab rakenduse
juhendmaterjaliga tutvuda
maksuhalduri
veebilehel
www.emta.ee

Pensioni saab pangast kätte alates viiendast
kuupäevast
Rohkem kui 94 000
pensionäri ja toetuste saajat,
kes enne said oma pensioni
või toetuse postkontorisse või
koju, saavad pensioni või
sotsiaaltoetuse
alates
veebruarist
oma
pangakontole.
Seni oma pensioni, toetuse või
hüvitise postkontorist või
kojukandega saanud ja nüüd
pangaga liitunud inimesed on
harjunud raha postkontorist
kätte saama kokkulepitud
pensionipäeval. Soovitame
pensionäridel ja toetuste
saajatel minna panka või
Postipanka raha välja võtma
seni harjunud päeval alates 5.
kuupäevast.
Perepoliitika ja sotsiaalala
asekantsler Riho Rahuoja:
“Kutsun

eakaid mõtlema sellele, kui palju
tal sularaha vaja on – näiteks
arveid saab maksta ülekandega.
Väga tähtis on turvalisuse
küsimus. Tervet kuupensioni
pole mõistlik kaasas kanda.
Samuti peab olema väga
ettevaatlik pangakaardi PIN
koodidega- need ei tohi võõraste
pilkude alla sattuda.”
Need inimesed, kes tänaseks ei
ole oma otsust teinud ega
avaldust esitanud, peavad uue
väljamakseviisi siiski lõpuks
valima. Veebruaris nad oma
pensionist või toetusest siiski
ilma ei jää, see makstakse välja
varem kehtinud kuupäeval
endisest kohast. Enne raha
saamist peab täitma avalduse,
kus inimene peab valima, kuidas
ta tahab oma pensioni või
toetust edaspidi kätte saada.

Kaubandus valikainena Sindi
Gümnaasiumis juba 30 aastat!
Enda Liivamägi
Õpilased läbivad koolis teoreetilise kursuse ja saavad käia praktikal
parimates kaubandusettevõtetes Pärnumaal. Õpitakse
kaubatundmist, müüja kutse-eetikat, kaupade markeerimist,
arveldamist ja tööd kassas, ostjatega suhtlemist, turumajandust ja
kaubandusreklaami. Õppetöö toimub koostöös Pärnu Ametikooliga.
Sel sügisel, 13.novembril, toimus 10. ja 11. klasside kaubanduse
õppegruppidele ekskursioon ja kohtumine tööandjatega Pärnu Krauta kaupluses. Eesmärgiks oli tutvustada tegelikku tööd kaupluses.
Õpilastega vestles teenindusjuht Oliver Prokopovitš ja
konverentsisaalis oli ette valmistatud programm. Ühiselt veenduti,
et tänapäeval ei piisa ainult kauba kätte andmisest vaid tähtis on
ostjatega suhtlemine ning müüja peab väga hästi tundma müügil
olevat kaupa. Oluline on ka oma asutuse töötajate ja nende perede
väärtustamine.Noorte huvi oli suur ja esitati hulgaliselt küsimusi.
Tulevaste müüjate mõtteid õppekäigust:
Kristiine P
Huvitav oli näha neid ruume, mida kliendid ei näe. Meelde jäi, et
Pärnu K- rauta kaupluseid on veel teistes riikides (Balti riikides).
Huvitav oli ka see, kuidas on kõik kaubad jaotatud (valgustid ja
tapeedid) ja et igas poes on samamoodi need jaotatud.
Maarja A
Oli väga meeldiv, sain täieliku ettekujutuse sellest firmast ja nende
tegevusest. Ringkäik oli huvitav, sain palju uusi teadmisi, kus midagi
asub ja kuidas käituda, kui tahan midagi küsida. Ühesõnaga väga
huvitav õppereis oli.
Kalju N
Kõigepealt käisime kontoriruumis, kus meile firmat tutvustati.
Müüjad on seal spetsialiseeritud nii toodetele kui nende müümisele.
Siis räägiti kaupade paigutusest, kuid enne seda igasugustest
preemiatest. Pärast käisime külmhoones ja siis läksime lattu ja
tehnikaruumi. Meile näidati ka seda, kuidas seadmed töötavad.
Timo S
Mulle jäi meelde, kus K- rauta asub. Sain teada ettevõtte ajaloo
kohta ja et Euroopas ollakse kõvad tegijad. Töötajatele korraldatakse
seal igasuguseid üritusi. Erinevates kauplustes on akubad kõik
ühtemoodi paigutatud.
Lauri S
See ekskursioon oli väga huvitav, saime palju huvitavat teada selle
poe ja toodete kohta. Meiel räägiti palju tarka ja lõbusat juttu.
Lõpuks saime endale ka fassaadi kotte!
Kolm aastakümmet Sindi Gümnaasiumis müüjaid koolitanud õpetaja
võib väita, et kadunud on kaupade defitsiit, aga kaubanduse põhitõed
on jäänud samaks.
Õpetaja tänab lapsevanemaid ning õpilasi, kes on töökad ja
kujundanud Sindi koolile hea maine.

Üldinfo residendist füüsilise isiku 2008. a tulu
deklareerimisest
Tuludeklaratsiooni esitavad residendist füüsilised isikud (edaspidi: isikud) eelmise kalendriaasta tulude kohta.
Füüsiline isik on resident, kui tema alaline elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183
päeval, samuti välisteenistuses viibiv Eesti riigiteenistuja. Isik loetakse residendiks alates tema Eestisse saabumise päevast.
2008.a tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on 31. märts 2009.
Tuludeklaratsiooni ei pea esitama isikud kelle:
· tulult ei ole vaja täiendavalt tulumaksu tasuda (v.a erijuhud);
· maksustamisperioodil saadud tulu kokku ei ületanud maksuvaba tulu 27 000 krooni;
· tuluks oli ainult Euroopa Majanduspiirkonna Lepinguriigi (sealhulgas Eesti) seaduse alusel makstav pension, nimetatud riigi
õigusaktides sätestatud kohustuslik kogumispension või tulenevalt sotsiaalkindlustuslepingust makstav pension, kui pensioni
summa ei ületanud täiendavat maksuvaba tulu kuni 36000 krooni maksustamisperioodil pensionide summa ulatuses või kui
pensionilt on tulumaks tulumaksuseaduses ettenähtud summas kinni peetud ning tulumaksu ei ole vaja täiendavalt tasuda. Pensioni
täiendavale maksuvabale tulule (36000 krooni) lisandub üldine maksustamisperioodi maksuvaba tulu 27 000 krooni; · tuluks oli ainult
tööõnnetus- või kutsehaigushüvitis, mis ei ületanud 12000 krooni maksustamisperioodil või kui nimetatud hüvitiselt on tulumaks
tulumaksuseaduses ettenähtud summas kinni peetud ning tulumaksu ei ole vaja täiendavalt tasuda.
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 see tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata. See kehtib ka naaberriikide pensionäride
suhtes, kes elavad alaliselt Eestis ning on muutunud Eesti residendiks;
· isik, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui maksustamisperioodil väärtpaberite võõrandamisest saadud
kasu ning kes soovib kasu ületava kahju summa maha arvata järgnevatel maksustamisperioodidel väärtpaberite võõrandamisest
saadud kasust.
Kui isikul tulude deklareerimise kohustust ei ole, kuid ta soovib kasutada maksusoodustust (on tasunud koolituste eest,
maksnud eluasemelaenu intresse, vm), siis peab samuti tuludeklaratsiooni esitama. Kui muu Euroopa Liidu liikmesriigi
residendist füüsiline isik on 2008 aastal saanud vähemalt 75% oma maksustatavast tulust Eestis, võib ta maksusoodustusi
(sh maksuvaba tulu) arvesse võtta. Selleks tuleb tal esitada tuludeklaratsioon.
Tuludeklaratsiooni esitamise võimalused:
· e-maksuametis;
· Teeninduskohas väljastatakse eeltäidetud deklaratsiooni väljatrükk, mis tuleb pärast kontrollimist ja allkirjastamist esitada/saata;
· Teeninduskohas saab esitada/saata ise täidetud paberdeklaratsiooni. Nende vormid on saadaval büroodes, samuti saab neid välja
trükkida ameti kodulehelt internetis.
Eeltäidetud tuludeklaratsioon
Eeltäidetud deklaratsioonile on kantud Maksu- ja Tolliameti käsutuses olevad andmed deklareerija isiku ning maksustamisperioodi
tulude ja kulude kohta.
Eeltäidetud deklaratsiooni saab e-maksuameti kaudu esitada ning teenindajalt väljatrükina 2009. aastal alates 16. veebruarist, sest
15.veebruar langeb pühapäevale.
Eeltäidetud tuludeklaratsioonile on kantud Eesti väärtpaberite keskregistri andmed võõrandatud väärtpaberitehingute kohta. Juhul,
kui võõrandatud väärtpaberitel on soetamismaksumus või on võõrandamisega seotud müügikulu, siis need andmed ei ole eeltäidetud.
Eeltäidetud tuludeklaratsioonile ei ole kantud andmeid välisriigis saadud tulu kohta ega Euroopa Majanduspiirkonna teises
liikmesriigis tasutud kulude (maksusoodustuste) kohta, mis saab tulust maha arvata. Samuti ei ole eeltäidetud residendist füüsilise
isiku ettevõtlusest saadud tulu vorm E.
Deklareerija kohustuseks on kontrollida eeltäidetud deklaratsioonile kantud andmete õigsus, vajadusel teha täiendusi ja parandusi
ning deklaratsioon allkirjastada.
Deklareerimine e-maksuameti kaudu
e-maksuameti kaudu saab tulu deklareerida alates 16. veebruarist.
Alates 6. veebruarist on kõigil e-maksuametis võimalik tutvuda väljamakse tegijate (tööandjate jne) ning kulu saajate
(koolitusasutused, krediidiasutused, ametiühingud jne) esitatud tulude ja kulude andmetega, mille Maksu- ja Tolliamet kannab
eeltäidetud tuludeklaratsioonile.
Kui andmed puuduvad või erinevad deklareerijale teadaolevast, tuleb võtta ühendust väljamakse tegija või kulu saajaga ning paluda
andmed esitada või parandada.
Maksumaksjal, kelle emakeeleks on vene keel, on võimalik oma tuludeklaratsioon täita e-maksuameti venekeelses keskkonnas (NB!
deklaratsiooni väljad täidetakse eesti keeles).
E-maksuameti kaudu saab deklaratsiooni esitada ka teeninduskohtades, kus on kliendiarvutid. Abi e-deklaratsiooni täitmisel saab
teenindajalt.
Kuidas saada e-maksuameti kasutajaks?
Internetipankade kliendid saavad e-maksuametisse siseneda ja e-maksuameti kasutamise lepingu sõlmida oma internetipanga kaudu.
Kui on olemas ID-kaart või Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas sõlmitud autentimise leping, saab e-maksuametisse siseneda
Maksu- ja Tolliameti kodulehe www.emta.ee kaudu.
Deklareerimine teeninduskohas
Tuludeklaratsiooni pabervormid on kättesaadavad teeninduskohtades ning Maksu- ja Tolliameti kodulehel internetis.
Eeltäidetud deklaratsioon väljastatakse isikut tõendava dokumendi esitamisel, volitatud isikule notariaalse volikirja ja isikut tõendava
dokumendi alusel.
Abikaasa eeltäidetud tuludeklaratsiooni saamiseks tuleb samuti esitada isikut tõendav dokument ja abikaasa notariaalne volikiri.
Abikaasa surma korral tuleb lisaks esitada abikaasa surmatunnistus või selle koopia.
Kontrollitud ja täiendatud/parandatud deklaratsioon tuleb anda teeninduskoha töötajale, panna selleks ette nähtud postkasti
teeninduskohas või saata postiga.

Pensionist maksuvaba tulu mahaarvamine
Kehtiva korra kohaselt
arvatakse pensionist enne
tulumaksuga maksustamist
maha täiendav maksuvaba
tulu pensioni ulatuses, kuid
mitte rohkem kui 36 000
krooni aastas ehk 3000 krooni
kuus. See tähendab, et kuni
3000-kroonine pension on
tulumaksuvaba. Pensionist
täiendava maksuvaba tulu
mahaarvamiseks Pensioniametile
avaldust esitama ei pea.
Mittetöötava
ja
muid
maksustatavaid
tulusid
mittesaava pensionäri 3000
krooni ületavalt pensioni osalt
on enne tulumaksu kinnipidamist
õigus ka maha arvata üldine
maksuvaba tulu summ.
Pensioniametil on õigus üldine
maksuvaba tulu pensioni
väljamakselt maha arvata ainult

pensionäri isikliku kirjaliku
avalduse alusel. Kui mittetöötav
pensionär sellist avaldust
esitanud ei ole, siis on
Pensioniamet kohustatud 3000
krooni ületavalt pensioni
summalt, mis on üldise
maksuvaba tulu ulatuses
maksuvaba, tulumaksu kinni
pidama.
Mittetöötava
ja
muid
maksustatavaid
tulusid
mitteomava
pensionäri
maksuvaba pension on 2008.a.
kokku 63 000 krooni (36 000 +
27 000) ehk 5250 krooni (3000
+ 2250) kuus. Juhul, kui
pensionär ei ole esitanud
Pensioniametile
üldise
maksuvaba tulu arvestamiseks
avaldust ja tulumaksu peetakse
kinni arvestamata üldist
maksuvaba tulu, siis tuleb pen-

sionäril hiljemalt 31. märtsiks
2009. aastal esitada Maksu- ja
Tolliametile 2008. aasta
tuludeklaratsioon.
Tuludeklaratsiooni alusel
tehakse aasta jooksul tehtud
väljamaksetelt kinnipeetud
tulumaksu ümberarvestus ja
aasta arvestuses liigselt
kinnipeetud tulumaksu tagastab
Maksu- ja Tolliamet hiljemalt 1.
juuliks. Tulumaks tagastatakse 1.
oktoobriks, kui on deklareeritud
ettevõtlustulu või kasu vara võõrandamisest.Töötav pensionär
võib valida, kas esitada üldise
maksuvaba tulu mahaarvamise
avaldus oma tööandjale või
Pensioniametile. Kui avaldus on
esitatud tööandjale, siis arvab
tööandja üldise maksuvaba tulu
maha palga maksmisel, mistõttu
pensionilt seda maha arvata ei

saa ja vastavat avaldust esitada
ei ole vaja. Kui pensionär ei oma
töösuhet terve kalendriaasta
jooksul,siis tuleb üldise
maksuvaba tulu pensionist
mahaarvamiseks nende kuude
eest Pensioniametile avaldus
esitada.
Kõik mittetöötavad pensionärid,
kelle pension ületab 2008. aastal
3000 krooni kuus ja kes
soovivad seda summat ületavalt
pensioniosalt maksuvaba tulu
mahaarvamist kalendriaasta
jooksul, peaksid esitama
elukohajärgsele Pensioniametile
avalduse üldise maksuvaba tulu
mahaarvamiseks.

Kristi Kuusmik jäädvustas laste
meeleolud fotodele
Urmas Saard
Sindi linnaraamatukogus pakub fotograaf
Kristi
Kuusmik
näitusega
“Laps”
kõigile
külastajaile
nauditavaid hetki, mis
peegelduvad
laste
silmades.
“Fotograafiat
olen
harrastanud lapsepõlvest
peale – esimese pisiku
istutas minusse mu ema,”
jutustas Kuusmik, kelle
objektiivi silm eelistab
kõikjal eelkõige inimesi ja
eriti lapsi.
Fotod elukevadest
Siiski valis ta oma
esiknäituse tarvis fotod,
millel polnud ainsatki
inimhinge. Fotograafi
sõnade järgi sundis läinud
aasta Eestimaa must talv
teda pöörduma rõõmsate
suvevärvide poole, mille
parimaks väljundiks said
lilled. Tookord lootis
kunstnik, et need värvid
rõõmustavad inimeste
hingi, mis omakorda toob
suve veidi lähemale.
Seekordne fotonäitus Sindi
raamatukogus on aga
kokkuseatud
üksnes
inimportreedest. Kõik
fotod räägivad arenevast
elukevadest, kuna valik
koosneb üksnes laste
meeleolude tabamisest.
Küllap on teema valikule
kaasa aidanud ka fotograafi
pisitütar,
kes
nägi
ilmavalgust kodumaale
naasmise aasta sügisel.
Hunt
Kriimsilma
üheksa ametit
Ehkki Kristi Kuusmik on
sündinud Kiviõli linnas,
ulatuvad tema juured Sinti,

kus tema vanavanemad
Jakobsonid on pikalt ka
elanud.
Keskkooli
lõpetamise järel asus
Kuusmik õppima Pärnu
kutsekooli, mille lõpetas
1996. aastal kiitusega.
Edasine teadmishimu
kandis andeka noore
Tallinna kõrgemasse
tehnikakooli,
et
kaugõppes omandada
ehitusinseneri eriala.
“Samal ajal pidasin
mitmeid erinevaid ja
huvitavaid ameteid.
Õppides
ülikooli
eelviimasel kursusel ja
üheaegselt
töötades
rahandusministeeriumi
avalike
suhete
korraldajana, pakkisin
korraga oma kotid, et sõita
Ameerikat avastama,”
meenutas Kristi Kuusmik
ajutist
eemaldumist
Eestist. “Üle seitsme aasta
veetsin oma elust USA-s
töötades nagu Hunt
Kriimsilm,” võrdles
tänane
fotograaf
kujundlikult kogemusi,
mida selle maa raskused ja
võimalused pakkusid.
Kõige enam hindas ta
reisimist
PõhjaAmeerikas, mis võimaldas
nautida tolle mandri
kultuuri suurlinnades,
looduses ja inimeste
keskel.
2007. a alguses lõpetas ta
kaks aastat kestnud
professionaalfotograafia
kursuse New Yorgi
fotograafia instituudis.
Seejärel
pöördus
süvateadmistega fotograaf
kodumaale tagasi.

Fotonäitust “Laps”
saab
vaadata
raamatukogu
lahtioleku aegadel
kuni märtsikuuni:
E.11.00 – 18.00,
T-R 10.00 – 17.00 ja
L.10.00 – 14.00

LUGEJA KIRJUTAB:
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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

KASULIK TEADA

Saetud ja lõhutud küttepuude müük koos
kojutoomisega! Tellimine tel. 539 01313, Avo

SEGAPAKENDI KONTEINERISSE
SOBIVAD:
Plastpakend:
·
Jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupi- ja
majoneesipudelid
·
Kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid
·
Plastnõud ja karbid jm. puhtad plastpakendid

Kõhutants algajatele!
E ja N kell 20.00 Sindi Seltsimajas

Joogikartong jm kihilisest papist pakend:
·
Kartongist piima- ja mahlapakendid
·
Papptaldrikud ja joogitopsid
·
Kartongist kondiitritoodete karbid jm.
Metallpakend:
·
Toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja –korgid
·
Konservkarbid ja -purgid

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

KLAASPAKENDI KONTEINERISSE
SOBIVAD:
·
Värvitust ja värvilisest klaasist
alkoholipudelid, klaaspurgid, siirupipudelid jm.
puhtad klaaspakendid

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

PABERI JA PAPI KONTEINERISSE
SOBIVAD:
·Ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja
reklaammaterjalid, töövihikud, paberist ja
papist kaustikud, trükiga ja puhas kirja- ning
joonistuspaber, ümbrikud, ilma kaaneta raamatud
·
Pappkastid ja –karbid, jõupaber ja paberkotid jm. puhtad
paberpakendid

Kiire internetiühendus Sindi
linnas ja lähiümbruses
korrusmajades kuumaks 125.- kr / liitumine
125.- kr
eramajades kuumaks 150.- kr / liitumine
500.- kr
OÜ Sindi Telekom
Tõnu, telefon 56 423 57

Tähelepanu! Korgid, võrud, kaaned ja foolium tuleb taaral
eemaldada, sest need takistavad klaasi töötlemist. Pabersildid võivad
külge jääda.
Sobimatud: määrdunud klaastaara, aknaklaas, lehtklaas, kodukeemia
taara, lambipirnid, peegelklaas, keraamilised esemed, kristall jms.

Õnnitleme veebruarikuu
eakaid sünnipäevalapsi!
Marta Jaagussaar
Linda Lusik
Ivan Savtšenko
Jaan Mirma
Maria Tampere
Senta Tammik
Leili Zatelberger
Meta Tamm
Kalev Ratnik
Ivan Ivanov
Linda-Rosine Oras
Hans Saulep
Linda Palmissaar
Saima Peetersoo
Salme Reinsalu
Aino Künnapas
Elmo Soosaar
Rein Haas
Ennu Kivimägi
Liilia Sorokina
Ants-Tiit Luik

TEATED JA REKLAAM

“Olen sintlane ja loen alati Teie lehte ning mul on üks soov. Kas ei võiks igas
lehes olla juttu ka prügist. Elan eramajas ja prügikonteiner on meil olemas,
aga tahan küsida, et kuhu visata kogunenud klaaspurgid. Veel võiks kirjutada
sellest kuhu viia kasutatud lambipirnid, patareid, sest kordamine on tarkuse
ma! T.”

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

Mälestame lahkunuid:
Leida Bräutigam
Rein Luik
Eduard Mäger
Mart Tõldsepp
Ottomar Jürimäe
Kalev Benno
Elna-Johanna Aro

29.12.2008
13.01.2009
14.01.2009
22.01.2009
24.01.2009
28.01.2009
1.02.2009

Kirjuta toimetusele:
Sindi postkontor,
postkast nr. 5 või
sindis@hot.ee

Sünnid
Palju õnne!
Gerret-Jens Mitt
Mark-Hendrik Tšaškin
Karoliina Jürgenson
Gerda Anufrijev
Ilja Repiev
Mairold Akmens

28.12.2008
29.12.2009
9.01.2009
24.01.2009
28.01.2009
25.01.2009

Ajaleht Sindi Sõnumid
Väljaandja Sindi Linnavalitsus
Toimetaja Kristiina Sauväli

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

