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Volikogu võttis vastu Sindi linna 2013.
aasta eelarve

Sindi Sõnumid - 200!
S
eekordne ajaleht Sindi Sõnumid kannab
järjekorranumbrit 200!
Esimene number Sindi Sõnumeid ilmus
augustis 1996. aastal, mis suuresti oli seotud
tolle aasta sügisel toimunud kohalike
omavalitsuste valimistega. Valimiste eel
ilmus sama aasta oktoobris veel üks
häälekandja, mis kandis nime Sindi
Elu, kuid selle trükise eluiga jäi
üürikeseks - teadaolevalt ilmus
leht vaid ühe korra. Esimeses
Sindi Sõnumite numbris
toimetusepoolses pöördumises oli muuhulgas kirjas: „…Kui
initsiatiiv ei tule ülevalt, siis tuleb ta
altpoolt. Väike initsiatiivgrupp leidis, et lehte
on vaja ja otsustas asjaga algust teha. See kõik
toimub lootuses, et kunagi saab sellestsamast
pisikesest lehekesest ajaleht, mida aktsepteerib ka
kohalik võim….“ Nõnda on see ka läinud. Ajalehe
„isaks“ oli Aleksander Kask ning rahastada aitas tollane
vabriku direktor Vambo Talu.
Nüüdseks on Sindi Sõnumeid ilmunud pea 17 aastat
ning selle aja jooksul on lehte toimetanud vaid neli
inimest. Esimeseks ajalehe toimetajaks oli nüüdne Eesti
Rahvusringhäälingu Pärnu stuudio juht Ester Vilgats,
kes pidas seda ametit kuni 2000. aasta alguseni.
Veebruarist 2000 võttis toimetajatöö enda kanda Sindi
Linnaraamatukogu juhataja Ene Michelis (tol ajal veel
Ene Pärkma). Tema toimetada oli ka Sindi Sõnumite 100.
number, mis ilmus oktoobris 2004. Alates 2006. aasta
märtsist kuni 2010. aasta lõpuni oli lehe toimetajaks
Kristiina Sauväli, kes seejärel andis lehe tegemise üle
allakirjutanule. Lisaks on lehe tegemise juures olnud
palju abistajaid ja kaastöötajaid, kes on aidanud lehte
kokku panna, saatnud kaastöid ning on jaganud oma
mõtteid ja andnud nii kriitilist, kui ka positiivset
tagasisidet. Lehes on välja kujunenud rubriigid, millede
ilmumist soovime kindlasti jätkata. Üheks selliseks on
„Ajaloonurk“, mis on osutunud lugejate seas üsna
populaarseks. Oleme püüdnud vahendada linnas
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tegutsevate ettevõtete tegemisi rubriigis „Sindi
ettevõtted“ ning soovime ikka kirjutada meie keskel
tegutsevatest inimestest, nende ettevõtmistest ja
algatustest.
Kajastamist on leidnud linna allasutuste
tegemised, sõna on lehes saanud Sindi
Gümnaasium ja
lasteaed,
noortekeskus ja raamatukogu,
muuseum ning linnas
t e g u t s e v a d
seltsingud ja
ühingud.
Siiralt loodame, et
Sindi Sõnumid on
ikka meie linna
inimeste kodudes iga
kuu lõpus oodatud ning
jõuab edaspidigi meie
lugejate lauale.
Sindi
Sõnumid on samuti kätte
saadavad
PDF-formaadis Sindi linna
kodulehel, kus
saab tutvuda ka ajalehe vanemate
aastakäikudega, kuni 2007. aastani. Sindi
Linnaraamatukogu on kokku köitnud kõik Sindi
Sõnumite numbrid esimesest numbrist alates, mis
ootavad digitaliseerimist. Raamatukogu eestvedamisel
on Sindi Sõnumid kättesaadavad ka Eesti
rahvusraamatukogu digitaalarhiivis Digar. Paberkandjal
on Sindi Sõnumite tiraaþ praegu 600. Ajalehe
algusaastate trükiarv pole täpselt teada, kuid Ene
Michelise sõnul on see ikka olnud samas suurusjärgus.
Sindi linna ajalehe juubelinumbri ilmumise puhul
soovin tänada kõiki neid, kes on olnud oma nõu ja
jõuga abiks lehe väljaandmisel ning selle kujunemisel
oma linna leheks. Tänan kõiki kaasautoreid, kes toonud
meie lugejateni just need sündmused ja ettevõtmised,
mis linna elanikele olulised ja vajalikud on olnud. Ja
muidugi tänan kõiki meie lugejaid! Ikka andke teada
oma mõtetest ja vaatenurkadest, pakkuge teemavalikuid
ja kirjatöid - need on alati oodatud. Palju õnne kõigile!
Viktor Kaarneem
Marko Šorin
Sindi linnapea

Märtsi istungil kinnitas linnavolikogu käesoleva aasta eelarve. Tasakaalus eelarve maht on 3 759 942 eurot.
Vaatamata pisikesele tõusule tuli arvestada vääramatute kulutuste kasvuga. Majanduskulude (elekter, küte jm)
kasvuks on planeeritud 3,9%. Majanduskulud moodustavad eelarvest ühe kolmandiku kuludest.
Üle mitme aasta õnnestus tõsta ka üldist palgataset. Üldine palgafondi kasv on sellel aastal 3,8% suurem
võrreldes 2012. aastaga. Kuigi vabariigi valitsus tõstis õpetajate miinimumpalga taset 11%, siis samal ajal muudeti
ka palkade maksmise korda. Uue korra alusel on lahutatud üksteisest põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate palgad.
Kuna Sindi kooli gümnaasiumi osas ei õpi nii palju õpilasi, nagu näeb ette vabariiklik norm, siis ei eralda riik enam
palgafondi mahus, mis tagaks palgakulu katmise eraldatud haridustoetusest. See tähendab, et puuduv raha tuleb
leida omavalitsusel. Esialgu oli suurem osa puuduvast palgakulust eelarvesse planeeritud. Kuid 7 volikogu liiget
toetasid selle raha suunamist hoopis Kalamaja tee rekonstrueerimise projektile, kuigi nimetatud projekti raha oli
eelarves juba olemas. Nüüd on ühel projektil investeeringu rahasid topelt ja koolil palgaraha puudu.
Investeeringud
Suurimad summad on sellel aastal planeeritud teede ehitusse ja renoveerimisse. Kauri tänavast Karja tänavani
ulatuv tee ühendab omavahel Paikuselt tuleva kergliiklustee Linnavalitsuse bussipeatuse juures edasimineva
teega. Suurem osa sellest rahast tuleb Siseministeeriumi meetme raames EAS-ilt. Kuid kaasatud on ka linna oma
vahendid ning oma rahade eest ehitatakse kergliiklusteed edasi ka Supluse tänava ühiselamutest Viira poole.
Tee ehituseks tuleb suvel ka Kalamaja teel, sest sealne tee kvaliteet ei rahulda Sindi Lankat teenindavat
rasketransporti. Vaatamata asjaolule, et linnavalitsus otsis nimetatud probleemi lahenduseks raha ka EAS-ilt, ei
ole vastavates meetmetes enam raha ning kogu tee-ehitus tuleb finantseerida linna eelarvest.
Investeeringu summasid on planeeritud ka turvalisuse tõstmisesse. Sellel aastal tuleb juurde linna „valvavaid“
turvakaameraid, mis jälgivad Konsumi poe parklas ja selle ümbruses toimuvat. Aga jätkub ka tänavavalgustuse
kaasajastamine ja valgustamata tänavalõikude valgustuse välja ehitamine.
Muudatusettepanekud
Aleksander Kask ja Anna Rougijainen tegid ettepaneku lisada koolitoidu portsionile linna poolt 0,10 eurot
riigilt tulevale 0,78 eurole lisaks. See võimaldab lastele pisutki kvaliteetsemat toitu pakkuda. Vastava
parandusettepanekuga nõustus enamus volikogust.
„Uuenev Sindi“ tegi parandusettepaneku võtta ära raha pensionäridetoetuselt, summas 28 800 eurot ning
suunata see laululava uurimis- ja arendustööde ostukuluks (26 000 eurot), Kiriku kurvi teetähiste paigaldamiseks
(800 eurot) ning tänavavalgustuse paigaldamiseks Konsumi ja teenindusmaja vahelisele pargiteele. Vastavat
ettepanekut toetas kohalolnud volinike enamus ning seega kinnitas volikogu vastava parandusettepaneku.
Laenude kulud
Laenude tagasimaksmise kulud on 2013. aastal 54 755 eurot. Lisaks 80 000 eurot intresse. Suurima osakaaluga
laen on Sindi linna ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamise omafinantseering.

kiitis heaks Sindi linna 2013. aasta eelarve. Suuremad
V olikogu
investeeringud on linna tänavatesse - linna läbiva kergliiklustee,
Viira linnaosa kergliiklustee, Lõokese ja Kuldnoka tänavate mustkatte
töödeks on eelarves planeeritud 315 222 eurot. Lisaks tulenevalt hindade
dünaamika võimalikust mõjust investeeringutele on eelarves ette nähtud
168 966 eurot. Volikogu ei kinnitanud muudatusettepanekut suurendada
gümnaasiumi personalikulusid 34 800 euro ulatuses. Volikogu otsustas sel
aastal mitte maksta toetust pensionäridele, vabaneva summa 28 800 eurot
arvelt suurendati uurimis- ja arendustööde ostukulu 26 000 € võrra,
suunitlusega Sindi laululava renoveerimiseks, suurendada linnatänavate
korrashoiuks mõeldud summasid 800 euro võrra, liiklusmärgi 682
„Kurvisuund“ paigaldamiseks Pärnu mnt kiriku juures oleva kurvi teepervele
ning 2000 € eraldati valgustuse paigaldamiseks Konsumi poe ja
teenindusmaja vahelisele pargiteele. Eelarve põhitegevuse tulud on
3 165 467 eurot, eelarve on tasakaalus.
Volikogu kinnitas linna arengukava ja Sindi linna eelarvestrateegia 20122016 muutmised, mis võimaldab linnavalitsusel võtta laenu lasteaia kohtade
juurde loomiseks. Kava kohaselt on vaja ümber ehitada vabad ruumid
gümnaasiumihoone C-korpuse teisel korrusel, kuhu Kooli tänavale
lasteaiamajja saaks juurde võtta väiksemaid lapsi. Koolimaja ruumide
kohandamiseks lasteaia tarvis on vaja remontida trepikoda ja kohandada
ruumid lasteaia rühmade jaoks. Projekti eeldatav maksumus on 120 000
eurot, millele lisandub töötajate palgafond ja ruumide sisustus. Lõplik
maksumus saab selgeks peale ehitus- ning sisustusostu hankeid. Loa
saamiseks laenu võtmiseks pöördub linnavalitsus volikogu poole peale
põhiprojekti valmimist ja selle alusel koostatud taotluseelarve järgi selgub
täpsem tööde maksumus.
Volikogu ei kinnitanud haridusasutuste töötajate uusi palgamäärasid,
sest lisaks eelnõule tehti veel ettepanekuid, haridustöötajate palgajuhendi
muutmiseks.
Seoses 1. aprillist kehtima hakkava uue avaliku teenistuse seadusega
kehtestas volikogu linnavalitsuse teenistujate uute volitusnormidega
palgajuhendi. Põhipalgamäärade ülempiire võrreldes eelnenud
palgajuhendiga teenistujate palgajuhendis muudetud ei ole, välja arvatud
linnasekretäril ning finantsjuht-pearaamatupidajal, kus ülemist piiri tõsteti
5 protsenti. Neil ametikohtadel tõsteti palga määra ülemist piiri, et oleks
võimalus vajaduse tekkimisel palgatõusu teostada.
Uue ATS - i kehtima hakkamisega kehtestas volikogu Sindi Linnavalitsuse
liikmetele makstava tasu suuruse ja maksmise korra. Uue korra alusel jääb
kehtima olukord, kus hüvitised ning töötasu linnapeale ning linnavalitsuse
liikmetele määrab volikogu.

Nõmme linnaosa ametnikud külas Sindis

Nõmme külalisi võtab noortekeskuses vastu Helle Vent
8. märtsil külastasid Tallinna Nõmme
linnaosa ametnikud Sindi linna, kes
olid kahepäevasel õppereisil
Pärnumaal.
Päev varem tutvuti Pärnu linnavalitsuse kolleegide tööga ning
järgmisel päeval kohtuti Sindi
linnavalitsuse töötajatega.
Nõmme linnaosa vanem Erki Korp
ütles, et kahepäevane väljasõit
Pärnumaale võeti ette koolitamise
ja arendamise eesmärgil, väljasõidul
oli 47 Nõmme linnaosa ametnikku.
Äramärkimist väärib tõik, et Nõmme

linnaosa vanem Erki Korp on Sindist
pärit ja on Sindi Gümnaasiumi
vilistlane.
Hommikupoolikul kohtusid
külalised Sindi linnapea Marko
Šoriniga, kes andis külalistele
ülevaate Sindi linna ajaloost ja
tänapäevast, seejärel tutvuti
linnavalitsuse erinevate valdkondate spetsialistide tööga. Veel
külastasid Nõmme kolleegid Sindi
Avatud Noortekeskust ja sotsiaaltöökeskust, gümnaasiumi ning käidi
oma silmaga kaemas Sindi paisu.
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Hariduse tulevikust ja õpetajate palkadest
14. märtsil võttis Sindi Linnavolikogu vastu 2013.a Sindi
linna eelarve. Volikogu ei nõustunud ettepanekuga
suurendada Sindi Gümnaasiumi õpetajate personalikulusid 34 800 euro (545 tuh eesti krooni) võrra. Selle
otsusega ei näidanud volikogu hariduse mitteväärtustamist Sindis ega andnud hinnangut õpetajate
tööle. Volikogu liikmed ootavad linnavalitsuselt selget
nägemust kooli ja hariduselu tuleviku kohta Sindis ning
kooli juhtkonnalt läbipaistvat ja efektiivset kooli
juhtimist.

Haridusreform riigi tasandil
Eelarve lugemiste vahel tulnud ettepanek vajadusega
suurendada tuntavalt õpetajate personalikulusid
tulenes kahest põhjusest, esiteks, valitsuse määrusega
kinnitati uued pedagoogide alampalgamäärad ning
teiseks, sellest aastast jõustunud Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse muudatus, millega lahutati
põhikooli ja gümnaasiumiosa õpetajate töötasude
finantseerimise. Lihtsamalt öeldes tähendab see, et
põhikooli õpetajate palkadeks ettnähtud raha ei tohi
enam kasutada gümnaasiumi õpetajatele palkade
maksmiseks.
Sellise sammuga alustas riik pikalt ettevalmistatud
haridusreformi läbiviimist. Elluviidavate muudatuste
põhjus on õpilaste arvu vähenemine Eesti koolides
kolmandiku võrra. Riigil ei ole lihtsalt raha ega põhjust
ülal pidada koolivõrku koos sama arvu koolide,
õpetajate ja tundidega kui õpilasi ei ole. Õpetajate palk
saab tõusta ainult tänu haridussüsteemi efektiivsemale
tööle, mis väga lihtsutatult tähendab, et koolis käib ja
klassis istub normaalne arv õpilasi.
Nagu teada, on eriti drastiliselt vähenenud
gümnaasiumiõpilaste arv. Need muutused pole jätnud
puudutamata ka Sindi Gümnaasiumi. Arvestades riigi
hariduspoliitika suunda, oli juba möödunud aastal
selge, et Sindi linn kooli pidajana ja Sindi Gümnaasium
satuvad seetõttu väga keerulisse olukorda. Hiljemalt
läinud aasta sügisel oleks oodanud Sindi
Linnavalitsuselt või võimul olevalt Keskerakonna ja
Kodulinn Sindi liidult probleemi püstitust ja arutelu
algatamist gümnaasiumihariduse tuleviku teemal. Paraku
peideti pea liiva sisse ja välditi tundliku teema
tõstatamist. Ei saa pidada piisavaks linnapea Marko
Šorini väljaöeldut intervjuus ajalehele Pärnu Postimees
31.03.12, kus ta väitis: “Kogukonna seisukohalt peaks
gümnaasium jätkama siin sellisel moel, nagu see on,
sest gümnaasium on tihedalt seotud põhikooliga.” Kas
linnapea hinnang oli emotsionaalne, põhines see mingil
majanduslikul või sotsiaalsel analüüsil, jääb
selgusetuks. Paraku räägib tänase päeva reaalsus, kus
Pärnus asuvate gümnaasiumite päevases õppes õpib
47 ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses 14 Sindist pärit
noort ning Sindi Gümnaasiumi gümnaasiumiosas 27
Sindi noort, linnapea arvamusest pisut teist keelt.

Kooli juhtimisest
Sindi Gümnaasiumis teevad õpetajad head tööd ja
tänu sellele on põhikooli osa Pärnumaa parimate koolide
hulgas. Volikogu istungitel on aga olnud sagedaseks
teemaks Sindi Gümnaasiumi juhtimine ja finantseerimine, mis on tekitanud volinikes põhjendatud
kõhklusi ja küsimusi. Alustades 2011. aasta algusest
kui koolis läbiviidud teenistuslik järelvalve tegi kooli
juhtimise kohta 13 tõsist ettekirjutust. Tookord ametis
olnud linnavalitsus ostustas kooli direktorile andestada
lootuses, et edaspidi suudetakse taolisi möödalaskmisi
vältida.
Kui 2011. aasta kevadel sulgeti venekeelse põhikooli
III aste, oli kooli juhtkonna lubaduseks, et vabaneva
350 tuhande krooni tõttu pole kooli eelarvet vaja
edaspidi suurendada. Paraku on läinud teisiti. Peale
2011. aasta keskel toimunud linnavõimu vahetust on
kooli eelarve olnud pidevas tõusutrendis. Majanduskulu on kasvanud 218 tuh eurolt 2011.aaastal 270 tuh
euroni 2013. aastal. Igal aastal on suureneud linna poolt

makstav peronalikulu.
Seda olukorras, kus
õpilaste arv koolis
pidavalt väheneb.
Arusaadav, et kallinevad kulud elektrile ja
küttele, kuid samas
eraldas linn 2012.a
eelarvest koolile juubeli
tähistamiseks 6000 eurot!,
millele lisaks korjati igalt
üritusele tulnud inimeselt
15 eurot osalustasu. Kas
tõesti olukorras, kus raha napib, poleks vähemaga
hakkama saanud? Miks oli sellel aastal, võrreldes
möödunuga, vaja suurendada õppevahendite ja
koolituste kulu 13 tuhandelt eurolt 28 tuhande euroni?
Või see, kas on ikka igal aastal vaja kulutada
infotehnoloogiale suurusjärgus 10 tuhat eurot? Võibolla polegi summad kõige olulisemad, kuid kunagi pole
kooli juhtkonda kuulnud rääkimas või tegutsemas selle
nimel, kuidas olemasolevaid harjumusi muuta ja kulusid
kokku hoida. Võib küsida, kas on vaja hoida eraldi kahte
väikesearvulist 5.klassi või kannataks klassid kokku
panna? Kui gümnaasiumiklassides õpib 12 või 13
õpilast, kas on vaja igale klassile eraldi klassijuhatajat
või saab üks inimene ühe tasu eest juhatada kõiki
väikesearvulisi klasse. Taolisi küsimusi võib esitada
veel.
Küsitavusi on ka personalitöös. Paljud õpetajad on
ametis rohkem kui täiskoormusega ja saavad tänu
lisatundidele vägagi korralikku palka. Möödunud aasta
detsembris oli volikogu sunnitud arutama teemat, et
kuigi avaliku konkursi kaudu otsitakse Sindi kooli
õpetajaid, siis tegelikult neid ei vajatagi, et mitte kaotada
võimalust soosingusse kuuluvatele õpetajatele
lisatundide eest maksta. Kui sellised jutud ametiasutustes ja inimeste seas liiguvad, paneb see nii Sindi
Gümnaasiumi kui Sindi linna kooli pidajana mitte just
kõige paremasse valgusesse.
Sellised näited ei tekita linnavolinikes usaldust kooli
juhtimise ja raha otstarbeka kasutamise üle ning iga
kulutus või selle suurendamine võetakse erilise tähelepanu alla.
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Töötukassa ja Sindi tööandjate ümarlaud
12. märtsil kogunesid Sindi Linnavalitsuse saali Sindi ettevõtjad, et osaleda
Eesti Töötukassa Pärnumaa osakonna poolt korraldatud tööandjatele
suunatud ümarlaual. Tervitussõnadega avas kokkusaamise linnapea Marko
Šorin. Seejärel rääkis töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Mets
tööturu olukorrast Sindis ja Pärnu maakonnas, andes teada, et hetke seisuga
on näiteks Sindi linnas registreeritud 172 töötut. „See muidugi ei peegelda
tegelikku olukorda, sest kindlasti on neid, kes pole end töötukassas arvele
võtnud, aga on ka neid, kes on seda teinud, kuid tegelikult pole töötud,
vaid leiavad rakendust näiteks Soomes või Norras“, lisas Mets. Räägiti ka
tööturul toimuvast, tööandjate, aga ka tööotsijate ootustest ja soovidest.
Pärnumaa osakonna teenusekonsultandid Pille Pärna ja Kristjan Rähn
andsid ülevaate töötukassa poolt pakutavatest teenustest ja toetustest
ettevõtjatele. Tutvustati Eesti Töötukassa iseteenindusportaali, anti teada
mitmetest soodustustest ja toetustest, mida saavad tööandjad taotleda
töötukassast. Räägiti tööproovist, -vahendusest, -praktikast ja lisaks ka
tööturukoolituse võimalustest.
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Margit
Kool rääkis EAS-i toetustest, mis 2013. aastal on ettevõtjatele võimalik
taotleda. Samuti anti teada ettevõtluse alustamiseks antava starditoetuse
hindamiskriteeriumide jõustunud muudatustes ning tutvustati Pärnumaa
Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse poolt korraldatavaid üritusi. Ettevõtjatele
tutvustati ka Euroopa Komisjoni (Central Baltic Interreg IV A programm)
poolt rahastatavat projekti BASIS (Building up Availability of SME
Internationalisation Services), mille põhieesmärk on otsida võimalusi väikeja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvahelistumise toetamiseks.
Ka ei puudunud ümarlaual tagasiside. Vestlusringis tekkis elav diskusioon,
kus tööandjad ja linna ettevõtjad said rääkida oma kogemustest töö- ja
ettevõtlusturul ning esitada korraldajatele küsimusi.

Selgus ja lahendus on vajalik
Arusaadavalt on Sindi Gümnaasiumi õpetajatel
õigustatud palgaootus käesolevaks aastaks ning
juhtimisprobleemide tõttu õpetajad kannatada ei tohi.
Sindi volikogu saab vajadusel seda küsimust alati
uuesti käsitleda ning eraldada raha lisaeelarvega või
tehes eelarvesiseseid muutatusi.
Gümnaasiumi finantsseerimise ja õpetajate
palgateema juurde tasub volikogus tagasi tulla siis kui
on täidetud järgmised tingimused.
Esiteks, linnavalitsus on ette valmistanud analüüsi ja
esitanud volikogule põhjendatud seisukohad gümnaasiumihariduse tulvikust ja perspektiividest Sindis,
arvestades nii majanduslikke põhjusi kui noorte huvi
Sindis gümnaasiumiharidust saada.
Teiseks peab Sindi Gümnaasiumi juhtimine muutuma
majanduslikult efektiivseks ja läbipaistvaks. Nii nagu
äriettevõtete puhul, et saa ka haridusasutuses jätkata
sama juhtimismudeliga ainult kulusid suurendades,
vaid tuleb teha ajast sõltuvaid otstarbekaid muudatusi.
Kolmandaks peab kool osaliselt leidma palgatõusuks
vajalikud summad oma käesoleva aasta eelarverssursi
arvelt, reservi selleks on.
Loodan väga, et linnavalitsus koos kooli juhtkonnaga saab linnavolinike ootustest aru ja suudab
lähikuudel teha kõik vajaliku Sindi Gümnaasiumi
tuleviku selgitamiseks ja õpetajate palgateema lahendamiseks.
Toomas Kuuda
Sindi Linnavolikogu aseesimees

Linnaraamatukogus avati laste joonistuste näitus
Sindi Linnaraamatukogu on igal aastal korraldanud laste joonistusvõistlust.
Juba jaanuarikuu lõpus väljakuulutatud joonistusvõistluse teemaks oli
„Ellen Niit kirjutas, mina joonistan“. Nüüd saab raamatukogu treppidel
vaadata võistlusest osavõtnud laste piltide näitust.

Traditsiooniliselt võtavad võistlusest osa Sindi Lasteaia vanemate
rühmade lapsed ja gümnaasiumi 1. - 4. klassi õpilased, kellele veebruari
algusest korraldas linnaraamatukogu lasteosakond raamatukogutunde
pealkirja all „Kord elas laps, kes teadis, kus asub Midrimaa“. Tundides
tutvustati lastele Ellen Niidu loomingut ja raamatute tegelasi, kes tänavu
juulis tähistab oma 85. sünnipäeva. Nii nagu juba tavaks on saanud, siis
parimad tööd valib välja kohtunikekogu ja parimate võistlustööde autoreid
ootavad ka väikesed autasud, mis antakse kätte 2. aprillil, mil tähistatakse
rahvusvahelist lasteraamatupäeva.

Sindi kooli külastasid viie riigi õpilased ja õpetajad

Muuseumis saab vaadata õpilastööde näitust

3.-8. märtsini toimus Sindi Gümnaasiumis Comenius-projekti „Ehitades homset, alusta täna!“ kohtumine,
mille raames külastasid kooli Inglismaa, Itaalia, Hispaania, Portugali ja Türgi õpilased ja õpetajad.
Projekti eesmärgiks on uurida ja jagada kogemusi õpilaste hariduslike erivajaduste teemal, otsida lahendusi,
kuidas õpilasi paremini aidata. Projektis osalevad õpilased vanuses 14.-18. aastat ning koolide tugisüsteemide- ja
keeleõpetajad. Eesti kohtumise raames tutvustati külalistele Sindit, käidi ekskursioonil Pärnus, Tallinnas ja Toris.
Külalistel oli kohtumine ka Sindi Linnavalitsuses. Raekoja saalis andis linnapea Marko Šorin külalistele lühikese
ülevaate Eestimaast ning tutvustas Sindi linna ajalugu ja tänapäeva.
Viimasel Sindis viibimise päeval pidas Inglismaa Bradfields´i erivajadustega laste kooli ja Tulevikuhariduse
keskuse direktor Kim Johnson kogemuste vahetamise eesmärgil Sindi Gümnaasiumi õpetajatele seminari teemal
„ Toimetulek käitumis- ja kasvatusraskustega õpilastega“.
Eelmise õppeaasta jooksul toimusid Sindi Gümnaasiumi õpilastel ja õpetajatel Comeniuse projekti raames
kohtumised Hispaanias, Portugalis ja Türgis, sügisel käidi külas Inglismaal Bradfieldi kogukonnakoolis. Comeniusprojekti „Ehitades homset, alusta täna!“ on Sindi Gümnaasiumis juba viies, esimene rahastus saadi 2004. aastal.

Kolmapäeval, 13. märtsil, avati Sindi Muuseumis
õpilastööde näituse, kus on väljas tööd mis on
valminud muuseumi töötubades projekti “Astume
esiemade ja esiisade maailma” raames. Sindi
Gümnaasiumi õpilaste kipstaiesed on valminud
jaanuari, veebruari ja märtsikuu jooksul ning neist
suurem osa on pühendatud märtsikuu rahvakalendri
tähtpäevadele. Lisaks on väljas ka laste valmistatud
sõbrapäeva õnnitluskaardid. Töötubades juhendasid Kõige enam oli
ning õpetasid lapsi muuseumi juhataja Heidi Vellend valmistanud töid
ja Helle Hansen. Näituse avamisel tänasid juhendajad Roode Marie Proover
oma õpilasi ning kohaletulnuile korraldati väike kevadpühade teemaline
viktoriin. Näitus jääb Sindi Muusemis avatuks kuni 28. märtsini.
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Tunne oma pärandit!

Tänavu möödub 35 aastat Sindi Kutsekeskkooli sünnist

Ajalooklubi on oma tegemistes käesoleval aastal keskendunud
pärandiaastale, et üheskoos otsida ja leida vastuseid küsimustele mis see pärand siis on, kellele see kuulub ja kuidas see igaüht meist
puudutab.

Sindi Kutsekeskkool nr 7, hilisema nimega Sindi
Kergetööstuskool, oleks tänavu saanud 35 aastaseks.
Selle tähtpäeva puhul avas Sindi Muuseum märtsi
alguses Pärnumaa Kutsehariduskeskuses (PKHK) kooli
ajalugu kajastava näituse.
Tänavu möödub 100 aastat kutsehariduse andmisest
Pärnumaal, 10 aastat Pärnumaa Kutsehariduskeskuse
loomisest ja 35 aastat Sindi Kutsekeskkooli nr.7 (hilisema
nimega Sindi Kergetööstuskooli) rajamisest. Nende
tähtpäevade äramärkimiseks korraldatakse Pärnumaa
Kutsehariduskeskuses erinevaid väljapanekuid ja näitusi.
1. märtsil avas Sindi
Muuseum koostöös PKHK
esindaja Sirje Aigroga
PKHK ruumides välisnäituse oma kogudest, kus
on väljas materjalid, mis
kajastavad Sindi Kutsekeskkooli nr 7 ajalugu.
Sindis Kutsekeskkool nr
7 rajati 1978. aastal, ruumid
sai kool Sindi vabriku uues
administratiivhoones,
esimesed kaks aastat oli
kooli direktoriks Paul
Kaldo. Koolis oli tööl 23
põhikohaga töötajat ning esimesel aastal alustas õpinguid
103 noort. See oli tol ajal ainus eesti õppekeelega
tekstiilitööstuskool vabariigis. Avati kolm põhikoolijärgset
gruppi - kaks ketrus- ja üks kangrutegrupp ja lisaks üks
keskkoolijärgne nn. tehnikakooligrupp, kus keskkooli
haridusega noored said õppida tekstiilitööstuse seadmete
tehnikuks.
Märtsis 1980 määrati kooli uueks direktoriks Ain Tähe,
senisest koolijuhist Paul Kaldost sai vanemmeister. Ja juba
samal aastal antakse kutsekeskkooli käsutusse Sindi
Õhtukeskkoolile kuulunud kaks õppehoonet. Märkimisväärselt paranevad tingimused õppetöö korraldamiseks.
Üldainete õpetamiseks sisustatakse ajaloo, eesti keele,
keemia, vene- ja inglise keele, saksa keele, matemaatika ja
füüsika kabinetid.
Alates 1982. aasta jaanuarist määratakse kooli direktoriks
Mare Kask, kes jäi kooli juhtima 17. aastaks. Septembrist
avati uus erialal: kraasija-linditaja. Tööd alustas naiskoor
õpetaja Helle Salumäe juhatusel. 1983/84 õppeaastaks
sisustati masinõmbluse õppeklass ja alustati masinõmblejate koolitamisega. Uusi erialasid lisandus veelgi.
1985 aasata septembris tuuakse sisse viimistleja ja 1986
aasta septembrist jalatsi pealseõmbleja eriala.
Sindi Kergetööstuskool 1992 - 2003
Seoses 1. Dets. nim. vabriku pankrotiga peab ka kool
õpetatava sisu muutma. Kutsekeskkoolist nr 7 saab Sindi
Kergetööstuskool. Sellel perioodil koostatakse ja
rakendatakse palju uusi õppekavasid - viiakse sisse
majandusõpe, õpetatavatele võõrkeeltele lisandub soome
keel. Koolist kujuneb õmblus-, kodumajandus- ja
naiskäsitöökool, kus omandatakse nii keskharidus, kui ka
igale naisele vajalikud teadmised-oskused.
1993. a sügisest avatakse sekretäride-raamatupidajate
eriala.
1996. a sügisest saavad põhihariduseta noored
omandada põhihariduse ja masinõmbleja kutse. Vene
õppekeelega noored saavad omandada teadmisi kodumajanduse erialal ja 2000. aastast individuaal- õmblemise
erialal.
1998 aasta septembrist alustati laomajanduse eriala
õpetamisega, avatakse taas tekstiili eriala - tekstiiliseadmete operaator ja kalkuleerimisoskusega kokkkondiiter.
1999 aastal avatakse ettevõtluse eriala ja järgmisel aastal
avatakse ärikorraldus, mille lõpetajate seas oli ka tänavu
Sindi aastainimese tiitli pälvinud Urmas Parts.
Tekstiilieriala õpilaste väljaõppeks valmis uus õppeklass,
kuhu paigaldati kudumisteljed ja mille sisustas Sindis
tegutsev AS Qualitex.
1997-1998 õppeaasta on juubeliaasta, kui kooli loomisest
möödub 20 aastat. Koolil on vastremonditud õpilaskodu,
kus on 1-2 kohalised toad (kööginurga ja wc-ga),
puhkeruumid, köögid, duŠŠiruum.

Ajalooklubis 13.veebruaril 2013

Aastat alustasime Sindi linna ühe enimväärtustatud pärandi - meie
rohelise pärandi tundmaõppimisega. Heaks abiliseks sai meie
linnaaednik Sirli Pedassaar-Annast, kes nii mõnegi vanemat sorti
haljastusplaani toel selgitas kuulajaile seda, mis kunagi on tehtud,
mis sellest säilinud ja ka seda, mis on meie rohealadel kavas
lähitulevikus ette võtta. Tutvustamist leidis ka uusim vastavasisuline
kirjandus. Kahjutundega nentisid kohalviibijad, et Eesti pargid, 2
osa, (Koostajad O.Abner, S.Konsa, P.Palm jt,Väljaaandja Varrak,
Ilmumisaeg 2012) Sindi parke käsitlevaisse alalõikudesse olid
sattunud eksitavad faktivead, mida oleks olnud lihtne vältida kui
autorid oleksid võtnud vaevaks kohaliku kogukonnaga
kontakteeruda.
Teine kokkusaamine märtsikuus näitas kokkutulnuile, kui rikka isikliku
pärandiga inimesi meie keskel elab. Nimelt oli seekord meie külaliseks
lugupeetud kaaslinlane, kunagine linna peaarst Ülo Kull. Teemaks
nõukogudeaegsete meremeeste elu nii Euroopa kui Aafrika
sadamalinnades kogetu põhjal. Tänu õhtujuhi ladusale, huumoriga
pikitud jutustamisoskusele lendas aeg märkamatult. Lisaks kuulamisele
said kohaletulnud näha ja oma käega katsuda nii mõõkkala mõõka
kui haikala selgroost valmistatud jalutuskeppi, aga ka kõigist
arvukaist merereisidest koostatud albumeid sirvida. Erilise väärtusega
on aga kaks kodulinna ajaloost koostatud albumit, mis kuuluvad
kindlalt Sindi Muuseumi „kullafondi.“ Meie kõigi suurim tänu ja
lugupidamine kuulub härra Ülo Kullile veel selle eest, et kõik need
minevikumälestused, mis on jäädvustatud nii pildis, sõnas kui ka
esemeliselt, kuuluvad nüüdsest Sindi Muuseumile, kus nendega on
võimalik tutvuda kõigil asjahuvilistel.
Seoses läheneva priiuse põlistamise päevaga on ka üks südamest
tulev soov ehk üleskutse - vaadake üle oma kodused „varakambrid“
ja leides sealt üles eseme, foto või dokumendi, millel on paeluv lugu
ja mis võib pakkuda huvi laiemale publikule, tulge 27. märtsi õhtul,
kell 18.00 koos oma pärandvaraga Sindi Muuseumisse ja tutvustage
ka teistele seda, mis teile endale tundub huvitav! Nii tekib juurde
sisukat kultuuripärandit ja ka huvilisi pärijaid.
Läbi selliste kokkusaamiste jõuabki meieni tasapisi arusaam, et pärand
on see, mis inimesi minevikuga seob.
Head pärandiaastat soovides,
Heidi Vellend, Sindi Muuseumi juhataja

Tutvustame linnavalitsuse uut töötajat

Alates märtsikuu algusest asus
Sindi Linnavalitsuse lastekaitsespetsialistina tööle Kairi
Gustavson. Senine lastekaitsespetsialist Brigitta Vainola asus
töölt lahkunud sotsiaalnõuniku
Merle Pihhuse ametikohustusi
täitma.
Kairi, palun tutvusta ennast:
Olen 26 aastane, lõpetanud
Tallinna Ülikoolis kasvatusteaduste osakonna magistriõppe. Varasemalt olen töötanud
erinevates kõrg- ja kutsekoolides
õppetöökorraldajana. Oma
eelnevates töökohtades puutusin suhteliselt tihti kokku
erinevate õpilaste muredega.
Asusid tööle lastekaitsespetsialistina: millised on

olulisemad küsimused, mis
selles ametis lahendamist
vajaks?
Alguses on kõige olulisem võita
Sindi linna elanike usaldus. Et
kõik julgeksid oma murede,
probleemide ja kahtlustega minu
poole pöörduda. Püüan arendada laste turvatunnet ja noorte
teadlikkust, et probleemi korral
võib julgelt tulla abi küsima ja
neid ka püütakse erinevatel
võimalikel viisidel aidata. Oluline
ka hoida korras dokumentatsioon, jälgida, et toetused
jõuaksid abivajajatele ja
arendada laste ja noorte vabaaja
tegevust
Mida ootad uuest ametist ja
kuidas inimesed sind üles leida
saavad?
Uude ametisse asusin väga
entusiastlikult. Ootan tihedat
suhtlemist ja positiivset
koostööd Sindi noortega,
lastevanematega ja erinevate
asutustega. Minuga saab
ühendust võtta meiliaadressil
kairi.gustavson@sindi.ee või
telefonil 5309 3130.

Koolil valmis videofilm “Sindi Kergetööstuskool eile,
täna, homme”..
Kooli juubeliüritusel annavad kontserdi oma kooli
taidlejad ja vilistlased.
1998 a. lõpus siirdub pensionile kooli kauaaegne direktor
Mare Kask ja jaanuarist jätkab direktori kt Kersti Metsmaa.
Novembris korraldatakse taas direktori ametikoha
täitmiseks konkurss ja uueks direktoriks kinnitati Indrek
Alekõrs. Direktor asus tööle jaanuarist.
Renoveeriti õpilaskohvik ja seeläbi leevendub õpilaste
toitlustamise küsimus. Taas toimus koolis direktori
vahetus. Töölt lahkus
detsembri lõpul Indrek
Alekõrs ja direktori kt jätkas
taas Kersti Metsmaa.
2003 a kevadel tähistab
kool 25 aastapäeva piduliku
aktuse ja vilistlaste kokkutulekuga, kus osaleb üle 200
inimese.
Kaugeimad külalised olid
Anjalankoskist.
Sellel kevadsuvel anti üle
viimased Sindi Kergetööstuskooli nime kandvad
lõputunnistused.
Pärnumaa Kutsehariduskeskus Sindi õppekoht 2003
september -2006 detsember
Sindi Kergetööstuskoolist saab 2003. aastal Pärnumaa
Kutsehariduskeskuse osa. Kutsehariduskeskuse Sindi
õppekohas jätkatakse hariduse andmist ärikorralduse,
sekretäritöö, laomajanduse, õmblemise ja kodumajanduse
erialal, kokku 172 õpilasele.
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse esimene lend Sindi
õppekohas, Lõpetas 48 õppurit, kes said lõputunnistuse
veel Sindi õppehoones.
2005. a. septembris alustasid Sindi õppekohas veel
õpinguid ärikorralduse, laomajanduse ja koka (vene
õppekeel) ning jätkasid ärikorralduse, laomajanduse ja
kodumajanduse (vene õppekeel) eriala õpilased.
Avaaktusel olid kohal kooli juhtkonna liikmed. Põhjaliku
sõnavõtuga esines kooliperele direktor Riina Müürsepp.
9. jaanuaril 2006 asusid Sindi õppekoha õppurid õpinguid
jätkama Pärnumaa KHK Niidu pargi õppehoones ning 14.
jaanuaril jätsid selles majas õppinud Sindi õppekohaga
hüvasti.
Siinkohal peab lisama, et kooli vilistlaste seas on palju
äramärkimist väärivaid inimesi: Marek Jürgenson, kes
koostöös Urmas Partsuga avas Sindis Kriipsujuku
mängutoa; Jana Viherpuu - ärijuhtimise magister, Ago
Anderson - praegu tuntud näitleja, Margrit Kits mittetulundusühing ModeRato, juhatuse liige,
pärimusmuusika ansambli Pernu Läte liige, laste
laulustuudio Margrit Kitse solistid ja laste vokaalansambli
Tähelapsed juhendaja. Ülle Miil, kes on Sindi spordiklubi
Kalju juhatuse liige ning kellel on väljapaistvad tulemused
spordis, Meeli Kütimets - firmajuht Tartumaal ja veel paljud
teised.
Kool tegutses Sindis 28 aastat. Sindi Muuseumi juhataja
ja Sindi kergetööstuskooli endise õpetaja Heidi Vellendi
poolt koostatud materjalidest selgub aga, et siin on
kutseharidust antud ka varem. Aastatel 1946 -1949
tegutses Sindis Tööstuskool nr 3, mis tegutses vabriku
juures ja asus vabriku härrastemajas, direktoriks oli Arnold
Verte. Kool oli mõeldud maalt tööjõu tööstusettevõtetesse
tõmbamiseks. Piirvanuseks oli 14 eluaastat, et lõpetaja
oleks saanud 16 aastaseks ja selleks ajaks omandanud
remondimeistri kutse soole vaatamata, füüsilist arengut ja
eelharidust arvestamata. Koolis õppida soovija pidi olema
seitsmeklassilise haridusega. Kooli tarbeks oli vabrikus
sisustatud õppetsehh kudumis- ja kraasimismasinatega.
Kellel on huvi, saavad Sindi Kutsekeskkooli nr 7 ajalugu
kajastava näitusega tutvuda Pärnumaa Kutsehariduskeskuse raamatukogu ruumides kuni märtsikuu lõpuni.
Minge kindlasti vaatama, lisaks on näitusel võimalik
vaadata ka koolist vändatud filme.
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Kui üldse on olemas mingi inimesele vajalik teadus, siis see, kuidas olla INIMENE

Teater ja mäng elavad igas inimeses ning
annavad meile võimaluse unistada ja
üheskoos avastada headuse esile toomist
seal, kus tundub, et maailm on tumedates
värvides. Just muutuste võimalikkust
uuribki foorumteater - ühtlasi ka interaktiivne, sotsiaalne, kaasav, osalusteater
ja sotsiaalpedagoogiline meetod.
Foorumteatri kaudu on hea uurida
põhjus-tagajärg seoseid ja soodustada
empaatilise maailmapildi arengut. FT
pakub võimalusi sotsiaalsete oskuste
(kaaslastega arvestamine, suhtlemine) ja
praktiliste oskuste (kirjutamine, projekti
juhtimine) omandamiseks. Sindi
Gümnaasiumis tegutseb foorumteatri-

trupp. Koos loome foorumetendusi. Need toetuvad
noorte probleemidele.
Lugude kaudu leiame
muredele lahendusi neid ise
läbi kogedes ja mängides.
Sel veerandil õpetasime
foorumteatri metoodikat
Pärnu Vene Gümnaasiumi
noortele. 15.-16. märtsil
jagasime oma kogemusi
Põlvamaal
Savernas
foorumteatri laagris.
Sindi ja Saverna noorte arvamused
laagrist:
Madis Tropp: Sellist laagrit on vaja, et sa
õpid tegevuste kaudu teistega arvestama.
Selleks on vastavad mängud. Kohtusime
esmakordselt ja pidime koos tegutsema
hakkama. Vajalik kogemus.
Edith Varb: Õppisin võõraste inimestega
koostööd tegema ja sain hakkama võõraste ees oma arvamuse avaldamisega.
Muutusin julgemaks.
Eliise Kull: Avastasin, et meeskonnatööd
saab teha lõbusalt ja naljatades.
Melissa Aaslaid: Hea suhtlemisoskus
aitab elus läbi lüüa.
Ulvi Eit: Vägivallaga ei saavuta midagi.

Noor peaks enne tegutsemist mõtlema.
Valter Kuld: Sain teada, et probleeme on
võimalik erineval moel lahendada. Tuleb
ise tahta erinevaid lahendusi otsida.
Karl-Johannes Lehtmäe: Sain olla teise
inimese rollis ja tunda seda, mida tema
tundis. Huvitav kogemus, mis pani mind
väga mõtlema.
Kristiina Linde: Sain erinevates lugudes
ise kaasa lüüa, mõelda ja tunda. Koos saab
palju ära teha. Miks ma enne pole lihtsate
asjade peale mõelnud. Nüüd mõtlen.
Õnneli Pilliroog: Minu hinge puudutasid
need lood, mida koos Saverna noortega
esitasime. Meil, noortel, on sarnased
mured.
Pille-Riin Karuse: Esitatud lood läksid
mulle südamesse, sest me ise tegime neid
lugusid ja need probleemid puudutasid
meid kõiki.
Lapsevanem Savernast: Sain mitu tundi
oma lapsega pärast laagrit rääkida. Meil
oli nii hea suhelda. Aitäh tegijatele!
Aitäh osalejatele: Sindi ja Saverna tegusad
noored, armsad Anu Luiga ja Mart Nõmm.
Julge olla sina ise!
Sindi Gümnaasiumi foorumteatritrupi
juhendaja Eneli Arusaar

Sindis veetakse kevadet ninapidi
ülelinnalist lumelinnaku
ehitamise päeva ei peeta,
siis otsustatigi noorte endi
algatusel ja suure hulgaga
hästi piraka eluka voolimise
juurde asuda. Elevant on
mitmetpidi tore loom,
arvasid lapsed. Ta on väga
kogukas ja mööda pikka
lonti saab veel pikema
liulaskmise korraldada.
Suure looma voolimist
juhendas Viljar Viik, kellel piisavalt
kogemusi erinevatest materjalidest
skulptuuride tegemisel. Mälestuseks
toredast päevast valmistati ka sellele
päevale kohane märk, mis kinnitati kõigi
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KUULUTUSED ja TEATED

Vee- ja kanalisatsiooni trasside ühendused
eramajadele. Tel. 5123941
Soovime osta kõrgema garaaþ i või laohoone.
Tel. 5259339
Lõikan õunapuid. Tel 56981275

Palju õnne!

Rihard Krimses
19.02.2013
Danil KalatŠarov
23.02.2013
Eliise Orav
28.02.2013
Lucas Neutal
08.03.2013
Lisandra Käärmann 08.03.2013
Caroliina Liloveer
15.03.2013
Järgmine mälumäng
„Vasta julgesti!“ toimub
Sindi Seltsimajas 06. aprillil kell 18.00
Mängu viib läbi Erkki Lumiste.

2. märtsil ehitasid Sindi Noortekeskuse noored lumelinna
„Püüame kevadkuud ninapidi vedada ja
ehitame lastele huvitava lumest
kelgutamise ja ronimiskoha,“ selgitas täna
keskpäeva paiku Sindi Avatud
Noortekeskuse juhataja Helle Vent
noortekeskuse hoone juurde kogunenud
mitmekümnele kätepaarile, kellest enamiku
moodustasid Sindi Gümnaasiumi noored,
aga kohal oli ka Pärnu koolides õppijaid.
Võrreldes paari eelneva talvega pole sel
aastal lund eriti palju. Seepärast seadis
Vent esmalt sammud linnavalitsusse, et
see aitaks korraldada võimalikult suure
lumekuhja noortekeskuse esise väljaku
serva. Kuna äsja toimunud Pärnu
lumekonkurss lisas noortesse indu midagi
ka ise oma linnas teha ja sel talvel
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osavõtjate mütsi külge. Tööpäev lõpetati
tulise tee joomise ja soojade saiakeste
söömisega.
Urmas Saard
Maaleht.ee

Sindi linn ostab elektrit Elektrumilt
Pärnumaa omavalitsuste liidu 10 liiget, nende seas ka Sindi linn, sõlmisid veebruari lõpus lepingud, mille kohaselt ostavad nad
järgmise 12 kuu jooksul elektrienergiat Latvenergole kuuluvalt Elektrum Eesti OÜ-lt.
“Algses raamlepingus kvalifitseerisime kõik kolm pakkujat - Eesti Energia, Elektrum Eesti OÜ ning ühispakkujad Baltic Energy
Services OÜ ja Baltic Energy Partners OÜ, kuid minikonkursil suutis parima hinna pakkuda Elektrum Eesti OÜ,” selgitas Taimo
Tammeleht Pärnumaa omavalitsuste liidust.
Elektrum Eesti OÜ pakutud vahendusmarginaal börsihinnaga paketile oli 0,0515 senti kilovatt-tunni eest.
“Kuna 12 kuud ei ole väga pikk aeg, tuleb juba peatselt alustada uue hanke ettevalmistamisega,” lisas Tammeleht.
Ühise hankega sõlmisid lepingud Sindi, Tori, Tahkuranna, Surju, Koonga, Paikuse, Sauga, Are, Saarde ja Halinga omavalitsused.
Iseseisvad energiahanked on korraldanud Pärnu linn, Audru vald ja Tõstamaa vald.
BNS

Sindi Sauna lahtiolekuajad
ülestõusmispühade eel:
28.03 - 30.03 on Sindi Saun avatud
järgmiselt:
28.03. NAISED kell 10.00 - 20.00
29.03. saun suletud
30.03 MEHED kell 10.00 - 20.00

Sindi Linnaraamatukogu
kutsub!
Raamatukogu fuajees on üleval
Sindi kooli ja lasteaia laste
joonistused, mis valmisid Ellen
Niidu loomingu põhjal.
1. aprillist on laenutusosakonnas Mati
Michelise karikatuuride näitus.
23. aprillil tähistame raamatu ja roosi päeva
Avame näituse nendest meie fondis
olevatest raamatutest, mille autoriteks
Sindist pärit inimesed või kus juttu Sindist
ja sintlastest.
Jälgige meie tegemisi Facebookis ning
uuenenud koduleheküljel

http://www.raamat.sindi.ee/

Mälestame lahkunuid:
Edmund Kuusik
Jüri Meerents
Voldemar September
Laine Väljamets
Maria NikeŠina

23.02.2013
07.03.2013
10.03.2013
16.03.2013
21.03.2013

