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Riiklik pension suureneb aprillist
Aprillist tõusevad pensionid 12,2 protsenti ehk keskmine
vanaduspension suureneb 377 krooni võrra 3 464 kroonini
Valitsuse kinnitatud pensionimäärad lähtuvad
seadustatud pensioniindeksist, mille kohaselt
pensionitõus lähtub eelmise aasta
tarbijahinnaindeksi ja sotsiaalmaksu
pensioniosa laekumiste muutuste
aritmeetilisest keskmisest. Tarbijahinnad
kallinesid mullu 4,4 protsenti ja
pensionikassa laekumised kasvasid 19,95
protsenti ehk nende näitajate keskmine
ulatus 12,2 protsendini.

märts 2007
Sindi linna 2006.-nda aasta “Aasta inimene” tiitel
anti pidulikult üle Fein Elast-Estonia OÜ juht
Urmas Mägi´ le.

Aprillist suureneb pensionide baasosa
1 001,41 kroonilt 1 123,58 kroonini ja aastahinne 48,51 kroonilt 54,43
kroonini.Vanaduspensioni 15 aastase staaþi puhul tõuseb 211 krooni 1 940
kroonini, 30 aastase staaþi puhul 299 krooni 2 756 kroonini, 40 aastase
staaþi puhul 359 krooni 3 301 kroonini ja 43 aastase staaþi puhul, mis kajastab
ka keskmise pensioni muutust 377 krooni 3 464 kroonini.Rahvapension
suureneb 154,76 krooni võrra 1423,31 kroonini.
Arvestades, et pensionikassa laekumised olid tänu pensioniindeksile oluliselt
suuremad pensionitõusust võib tõenäoliselt oodata ka tänavu erakorralist
pensionitõusu. Valitsus andis täna märku, et koos tõenäoliselt 1. juulist lisanduva
erakorralise pensionitõusuga võiks pensionid tänavu tõusta ligi viiendiku võrra.
Samas nõuab erakorraline pensionitõus parlamendi poolt lisaeelarve
vastuvõtmist ehk võimalik erakorraline pensionitõus jääb juba uue
valitsuskoalitsiooni otsustada. “Postimees”

Pariisis inglise keelt tudeerimas
26.veebruarist 4.märtsini toimus Prantsusmaal Pariisi äärelinnas Marlyle-Rois rahvusvaheline inglise keele kursus noorsootöötajatele, kus õpiti
projektide kirjutamisega ja noorsootööga seotud sõnavara .
Tähtsal kohal olid rollimängud, kus mängiti läbi projektide kirjutamisega seotud
tegevused algusest kuni lõpuni. Oli palju huvitavaid keele õpetamise meetodeid,
mida kasutas õppejõud Inglismaalt proua Patty. Kuna õppimine kestis
vaheaegadega hommikul kella kaheksast õhtul kümneni, siis lõpuks hakkasime
kõik inglise keeles mõtlema, mis oligi kursuse eesmärk.
Rollimängud viis läbi prantslane härra Sylvain. Ka need olid väga asjalikud.
Kursutel osales kaks mustanahalist ( üks Kariibi mere saarelt ja teine
Madagaskarilt), kaks araablast, üks itaallane, kolm hispaanlast, kolm eestlast
ja üheksa prantslast. Nii on noortekeskusel nüüd palju huvitavaid kontakte
välisriikides. Kõik kursusega seotud kulud rahastas Euroopa Liit.
Helle Vent, kursustel osalenu

Urmas Mägi´le (paremal) annavad tiitli üle Sindi linnapea Mati Mettus (vasakul) ja
volikogu esimees Toomas Asi (keskel).

Sindi Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Sindi Gümnaasiumi direktori vabaneva ametikoha täitmiseks.
Kandidaatidele esitatavad nõuded: pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaþ ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või muu kõrgharidus ja vähemalt viieaastane
pedagoogilise töö staaþ, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus; teadmised eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest; eesti keele oskus kõrgtasemel;
vastutustunne, korrektsus ja täpsus; koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus; arvuti ja Interneti kasutamise oskus; õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisvõime.
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:avaldus; elulookirjeldus; haridust tõendava dokumendi koopia; ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende
koopiad; oma visioon gümnaasiumi töö korraldamisest ja arendamisest.
Konkursi võitjaga sõlmitakse tööleping viieks aastaks, tööle asumise päev on 01. august 2007 (võimalusel varem).
Dokumendid märgusõnaga “Direktori konkurss” peavad olema esitatud Sindi Linnavalitsusele (Pärnu mnt 12, 86705 SINDI) 30.

aprilliks 2007.a. Lisainfo telefonil 445 1881.
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Sindi raamatukogu tänas väikeseid kunstnikke

UUDISED
Sindi veebilehel uus toimetaja
Sindi linna kodulehte toimetab nüüdsest Sirli Pedassaar, telefonid:
4451895, 5169760.
Sindi Linnavalitsuse uus e-maili aadress: sindi@sindi.ee, Peatselt
ka kodulehel uus meeldejääv aadress:: www.sindi.ee

Tänavaehitus on lahti läinud
Kaks suurimat Sindit läbivat maanteed: Paide mnt ja Pärnu mnt.
saavad ehitusjärgus Veetorni tänava näol omale uue ühenduse. Veetorni tänava ehitamisega on algust tehtud ja ka rida teisi,
veetorustiku ja gaasitrassi paigaldamise käigus üles küntud
sõiduteid on uue katte ootel.

Skatepark ärkab talveunest
Ilusad kevadilmad toovad oma kohale tagasi talvekorterisse
peitu kolinud rulaväljaku atribuudid.
Otse linna südames asuv skate-park on kujunenud Sindi noorte
seas populaarseks kooskäimiskohaks. Platsil trikitavad iga
ilmaga kõrvuti nii gümnaasiumiõpilased kui ka alles päris väikesed mudilased.Tänu lahkete sponsorite abile on rulapargi
täiendamist uute atraktsioonidega loota ka sel aastal.

4.märtsi Riigikogu valimiste
tulemusted Sindi linnas
kandidaadi nr/ees-ja perekonnanimi/ hääled Sindist
Erakond Eesti Kristikud
Demokraadid 30
199 Enn Veesalu 13
200 Janno Peensalu 2
201 Anne Kontus Hermann 2
202 Aleksandr Krjukov 1
203 Anne-Ly Look 1
204 Aivar Pahk 4
205 Robert Sosaar 0
206 Alice Pärnits 6
207 Edyt Lust 0
208 Liivi Ellermaa 1
Eesti Keskerakond 471
324 Kalle Laanet 102
325 Kadri Must 132
326 Margus Tammekivi 53
327 Koit Pikaro 87
328 Ramon Loik 43
329 Raivo Palmaru 1
330 Aivar Pikkmets 10
331 Kalmer Hütt 10
332 Hillar Talvik 17
333 Mart Viisitamm 16
Eesti Reformierakond 484
449 Mati Raidma 107
450 Väino Linde 84
451 Väino Hallikmägi 17
452 Diana Beltadze 3
453 Mati Mettus 186
454 Andrus Soopalu 6
455 Kalev Päit 5
456 Jüri Vlassov 54
457 Erki Melts 9
458 Jüri Lebedev 13
Eesti Iseseisvuspartei 8
470 Leo Tammiksaar 8
Erakond Isamaa ja Res
Publica Liit 319
598 Trivimi Velliste 143
599 Külvar Mand 66
600 Ela Tomson 23
601 Jüri Kask 18
602 Erik Reinhold 17
603 Urmas Aava 2
604 Mati Sutt 21
605 Mart Kutsar 6
606 Raul Sarandi 5
607 Mart Alliku 18

Eesti Vasakpartei 3
482 Kristina Vilbaste 3
Vene Erakond Eestis 12
642 Svetlana Dedova 12
Konstitutsioonierakond 7
694 Vjatðeslav Makaronski 3
695 Marina Prudnikova 4
Eestimaa Rahvaliit 107
811 Jaanus Männik 18
812 Toomas Alatalu 12
813 Kuno Erkmann 37
814 Cardo Remmel 7
815 Vilja Alamaa 9
816 Jaan Urb 9
817 Lembit Rebane 2
818 Ülle Varik 0
819 Kalev Kaljuste 11
820 Riho Erismaa 2
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
138
936 Marianne Mikko 50
937 Mark Soosaar 38
938 Epp Klooster 23
939 Valter Parve 5
940 Mercedes Merimaa 3
941 Raimu Pruul 2
942 Kaja Must 1
943 Jaan Krinal 7
944 Peeter Kaljumäe 7
945 Urve Vesik 2
Erakond Eestimaa Rohelised 112
1061 Mart Jüssi 45
1062 Tarmo Kõuts 32
1063 Paul Lettens 7
1064 Aino Värbu 2
1065 Andres Siplane 8
1066 Kaupo Vipp 0
1067 Urmas Song 0
1068 Targo Pikkmets 0
1069 Urmas Lekk 14
1070 Lembit Paan 4
Üksik-kandidaadid 1
1077 Aare Kambla 1
KOKKU: 1692 häält
Osavõtt 54.2 %

Kui kuulutatakse välja võistlus, on olemas
korraldajad, osalejad ja kindlasti ka võitjad. Kõik see
pidas paika ka Sindi Linnaraamatukogu poolt eelmise
aasta lõpus väljakuulutatud joonistusvõistluse „Armas
eesti lasteraamat“ läbiviimisel. Meie poolt väljaöeldud
mõtetega tulid vahvalt kaasa Sindi gümnaasiumi
õpetaja Eneli Arusaar ja lasteaia pedagoogid, kes
koos lastega raamatukogu külastasid ning poisidtüdrukud eesti autorite poolt kirjutatud raamatuteni
juhatasid. Kui pildid valmis, seadsime selle aasta
alguses raamatukogu fuajeesse üles näituse 49
kunstitööst.
Noorim osavõtja oli 3aastane, vanim 12aastane. Kuna
tegemist oli nii eripalgeliste ja omanäoliste piltidega,
otsustasime võitjad välja kuulutada kahes erinevas
vanuserühmas.
Noorematest ehk lasteaialastest olid parimad Mirell
Kell, Pille-Riin Karuse ja Cätlyn Parts (pildil
vasakult).
Koolilaste paremusjärjestust oli veelgi raskem paika
panna, kuid enamasti kunstiinimestest koosnev þürii otsustas järgmise edetabeli kasuks: Eva-Lotta
Mitt, Merili Pilliroog ja Brigitta Fitkulina.

Sindi Linnavolikogu 15.03.2007. istungil
Päevakorras oli:
1. Detailplaneeringu algatamine Pärnu mnt 38 kinnistul.
2. Pedagoogide töötasustamise aluste kinnitamine.
3. Linnavara võõrandamine.
4. Sindi linna heakorraeeskirja kehtestamine.
1. Detailplaneeringu algatamine Pärnu mnt 38 kinnistul.
OÜ Lõuna Kinnisvaraarenduse volitatud isik Jaan Kislenko soovib algatada Pärnu mnt 38 kinnistul
(kinnistu omanik OÜ Pankiir) detailplaneeringut, millega soovitakse muuta kinnistu maa sihtotstarvet.
Vastavalt Sindi linna üldplaneeringule on nimetatud kinnistu maa sihtotstarve tootmismaa, kuid arendaja
soov on läbi detailplaneeringu muuta hoonestust andes sellele 60% elamu- ja 40% ärifunktsioon.
Sellest tulenevalt on vaja muuta maa sihtotstarvet.
O t s u s t a t i: nimetatud kinnistu detailplaneeringu algatamine lükata edasi aprillikuu volikogu
istungile, võttes küsimus arutusele koos detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Pedagoogide töötasustamise aluste kinnitamine.
Pedagoogide palgamäärade kehtestamise aluseks on Vabariigi Valitsuse 4. veebruari 2003. määrus
nr 37 „Munitsipaalkoolide õpetajate ametijärkude palga alammäärade kehtestamine”.
O t s u s t a t i: kinnitada linnavalitsuse poolt esitatud määruse eelnõu „Pedagoogide töötasustamise
alused” esitatud kujul ja rakendada määrust tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2007.
3. Linnavara võõrandamine.
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku võõrandada kinnistud Pärnu mnt 22 ja Pärnu mnt 54 ning
moodustamisel olev kinnistu Pärnu mnt 51 kirjalikul enampakkumisel.
Pärnu mnt 22 kinnistu on koormatud üürilepinguga aastani 2014, mille üürnikuks on OÜ MV Rikson.
Kinnisvara eksperdi hinnangul on kinnistu turuväärtus ca 1,3 miljonit krooni.
Pärnu mnt 54 kinnistu turuväärtuseks on kinnisvaraeksperdi hinnangul 1,5 miljonit krooni ning
moodustamisel oleva kinnistu Pärnu mnt 51 turuväärtuseks on 0,55 miljonit krooni.
O t s u s t a t i: võõrandada eespool nimetatud kinnistud kirjaliku enampakkumise korras.
4. Sindi linna heakorraeeskirja kehtestamine.
Sindi linnas praegu kehtiv heakorraeeskiri on volikogu poolt kinnitatud 16. jaanuaril 2003.
Linnavalitsuse linnaaednik Sirli Pedassaar tegi ettepaneku kehtestada linnas uus heakorraeeskiri, mis
pakuks rohkem võimalusi linna heakorra tagamiseks.
Eelnõu arutelu käigus tekkinud küsimuste tõttu otsustati esitatud kujul heakorraeeskirja mitte vastu
võtta.
O t s u s t a t i: volikogul teha linnavalitsusele 26. märtsiks 2007 kirjalikud ettepanekud
heakorraeeskirja eelnõu täiendamiseks või muutmiseks.
Heakorraeeskirja eelnõu võetakse volikogu aprillikuu istungi päevakorda.
Volikogu istungi materjalidega on võimalik tutvuda Sindi Linnavalitsuses ja Sindi Linnaraamatukogus.
Järgmine Sindi Linnavolikogu istung toimub 12. aprillil 2007.
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LUGEJA KIRJUTAB
Tere, toimetus!
Umbes aasta tagasi kirjutati Sindi Sõnumites sellest, et igal kevadel tabab meid peale lumesulamist ebaesteetiline vaatepilt. Tänavad ja pargid, sh. laste mänguväljakud on kaetud lugematul arvul
koerajunnidega. Kurb on see, et tänaseks pole suurt midagi muutunud. Olen nüüd juba mingi aeg lausa huviga ringi vaadanud selle
pilguga, et mitut korralikku loomapidajat siis õnnestub märgata.
No neid, kes oma looma rooja ka tänavalt ära koristavad. Ja uskuge või mitte, aga meie linnas on selliseid kodanikke, päris mitut
olen näinud. Sügav austus nende vastu! Ja siis muidugi meie linna
väsimatu koristajatädi, keda iga ilmaga linnatänavaid koristamas
võib kohata. koos oma neljajalgse karvase sõbraga. See tädike
teeb siis praktiliselt üksi suurema osa Sindi koerapidajate tööst
ära. Aga kirjutama sundis mind siis see mõte, et linna kommunaal
pole aasta jooksul suutnud linna paigaldada ühtki uut prügikasti.
Andestage kui ma nüüd kellelegi liiga teen, aga mulje on jäänud.
just selline. Nagu linn koerale, nii koer linnale! Kas nii? Helve

Lugupeetud toimetus!
Meie, Kooli tn.4;6;8 majade elanikud pöördume teie poole palvega aidata meid välja ühest ebameeldivast olukorrast. Kooli 4 õue
peale tekkis 2 aastat tagasi vanade lauajuppide hunnik, mis kuulub
Sergei Fomitshovile.
Tänaseks on tekkinud sinna hunnikusse terve prügimägi kõikvõimalikku risu (sealhulgas ka põletatud kaabel). Sindi Majavalitsus
pole seda hunnikut kõrvaldada üritanud, kuigi see on väga inetu
keset linna.
Asjal on ka teine külg. Kohta, kus asub prügihunnik, tuleks paigaldada prügikast, mis praegu asub majast kaugel, kuuride taga. Seetõttu panevad oma prügi sinna prügikasti ka paljud teised inimesed, isegi mõned eramajade omanikud. Maksma aga prügi eest
peavad nende kolme maja elanikud. Tahaksime kuulda härra
Mozessovi arvamust sellel teemal. Kooli 4,6,8 elanikud

Heast teenindusest meie linnas
Märts on teatavasti Hea Teeninduse Kuu. Küsin teilt, et millal
teie end viimati meie linna poode või teenindusasutusi külastades “kuningana tundsite”? Millal mõni teenindaja Teid kui klienti meeldivalt üllatas? Kutsun inimesi üles kirjutama taolistest kogemustest meie kohalikku ajalehte, muidu räägitakse ja kirjutatakse ainult ebaviisakalt käituvatest ja üleolevatest teenindajatest, aga ehk on meil ka teistsuguseid näiteid.tuua. Ning ehk
hakkavad meie teenindajad siis ka rohkem pingutama! Mare
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Pensionite tulumaksustamisest
Maksu- ja tolliamet juhib
tähelepanu, et 1. aprillist
tõusevad pensionid paljudel
pensionäridel üle tulumaksuvaba
pensioni ehk 3000 krooni ning
seetõttu hakatakse sellelt
tulumaksu kinni pidama.
Sotsiaalkindlustusameti andmetel
on Eestis ligikaudu 9000
pensionäri, kelle pension
prognoosi kohaselt tõuseb üle
3000 krooni ja seetõttu
hakatakse nende pensionist
tulumaksu kinni pidama.
Maksuvaba pensioni ületavalt
osalt ei pea aga tulumaksu
maksma, kui pensionär on
esitanud avalduse üldise
maksuvaba
t u l u
kasutamise
kohta, mis
on 2000
krooni
kuus.
Seega tekib tulumaksu tasumise
kohustus alles siis, kui pension
ületab 5000 krooni kuus.
Maksuamet juhib tähelepanu, et
pensionäridel, kes ei esitanud
vajadusel avaldust 2006. aastal,
ning kelle pensionilt on tulumaks
kinni peetud, on õigus esitada 2.
aprilliks tuludeklaratsioon
maksusoodustuse arvesse
v õ t m i s e k s .
Tegelikult ei ole pensionäril
kohustus
esitada
tuludeklaratsioon, vaid on õigus
esitada tuludeklaratsioon
maksusoodustuse arvesse
v õ t m i s e k s .
Seega juhib maksuamet
tähelepanu, et mittetöötavatel

pensionäridel, kes ei esitanud
vajadusel avaldust 2006. aastal
ja tulumaks on pensionilt kinni
peetud, on õigus esitada 2.
aprilliks tuludeklaratsiooni.
Maksuamet palub ühtlasi tähele
panna, et avalduse saab teha
ainult ühele väljamakse tegijale.
Töötav pensionär võib valida,
kas esitada üldise maksuvaba
tulu mahaarvamise avaldus oma
tööandjale
või
sotsiaalkindlustusametile. Seega
soovitab
maksuhaldur
pensionäridel
esitada
elukohajärgsele pensioniametile
avaldus tulumaksu vabastuse
kasutamise
kohta.
K u i
avaldus
o
n
esitatud
tööandjale,
siis arvab
tööandja
üldise maksuvaba tulu maha
palga maksmisel, mistõttu
pensionilt seda maha arvata ei
saa ja vastavat avaldust ei saa.
Kui aga pensionär ei oma
töösuhet terve kalendriaasta
jooksul, siis tuleb üldise
maksuvaba tulu pensionist
mahaarvamiseks nende kuude
eest pensioniametile avaldus
e s i t a d a .
Kui kalendriaastal ei ole pensioni
väljamakseid tehtud igal kuul,
siis on sotsiaalkindlustusametil
õigus maksuvaba tulu
kasutamata osa nende kuude
eest edasi kanda sama
kalendriaasta järgmistele
kuudele.

Võimlemine on ilus ja kasulik spordiala
17.veebruaril tuli Kilingi-Nõmmest sindikatele silmailu
tooma 40 iluvõimlejat võimlemisklubist Githa (G).
Linnarahvas sai näha esinejaid kõikidest vanuserühmadest.
Kilingi -Nõmmes tegelevad ka pensionärid selle kauni
alaga, sest selle linna võimlejad on aastaid toonud esikohti
vabariiklikelt võistlustelt ja võimlemine on väga populaarne.
Meie noortele oli sellise kontserdi nägemine kasulik, sest
varsti saab kaks aastat treenitud ja paljud harjutused juba
ka jõukohased. Seltsimaja lagi kippus madalaks jääma
akrobaatide esinemisel, mis oli silmapaistvalt hea tasemega.
Ürituse teiseks osaks oli spagaadivõistlus kahe klubi, Githa
ja Kullemi Tirtsud (KT) noorimate vahel., kus osales 20
võimlejat. Hindajateks olid VK Githa vanemad võimlejad,
kellel tehnika juba paremini omandatud. Tulemused olid
järgmised:
1. Elise Niklus ”KT”
2.-3. Maarja-Liis Bucht “KT” Maarja Voort “G”
4. Sandra Kore “KT”
5.-6.Kris-Marii Kaska ja Sairi Sutt “G”
7. Katre Kull “KT”
Parimatele jäi mälestuseks elu esimene iluvõimlemise
karikas, aga tänukirja tubli esinemise eest said kõik
osalejad. Puuviljad kosutasid väsinud päeva järel kõiki
esinejaid. Ürituse organiseeris noortekeskus. Helle Vent

Täname seltsimaja, lasteaeda ja Oleg Pulsti abi eest!

Samuti on ametil õigus
arvestada maksuvaba tulu
summeeritult kalendriaasta
algusest
Sotsiaalkindlustusametil 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
amet kohustatud ka 3000 krooni
ületavalt pensioni summalt, mis
on üldise maksuvaba tulu
ulatuses maksuvaba, tulumaksu
kinni
pidama.
Kui avaldus on kord juba
esitatud ning midagi ei ole
muutunud, ei pea teistkordselt
avaldust
esitama.
Juhul, kui pensionär ei ole üldise
maksuvaba tulu arvestamiseks
avaldust esitanud ja tulumaksu
on kinni peetud arvestamata
üldist maksuvaba tulu, siis peab
pensionär hiljemalt 31. märtsiks
2008. aastal esitama maksu- ja
tolliametile
2007.a
tuludeklaratsiooni.
Tuludeklaratsiooni alusel
tehakse aasta jooksul
kinnipeetud
tulumaksu
ümberarvestus ja aasta
arvestuses liigselt kinnipeetud
tulumaksu tagastab maksuamet
hiljemalt
1.
juuliks.
Tulumaks tagastatakse 1.
oktoobriks, kui on deklareeritud
ettevõtlustulu või kasu vara
võõrandamisest.

Väike ja odav suitsuandur päästab elusid!

KOOLITUS TOIDUD
KARTULIST. KEVADROAD

Suitsuandur on patareil töötav väike seade, mis
annab tulekahju tekkimisest juba varakult märku.
Tulekahjude statistika näitab, et sageli tekivad
tulekahjud öösel, mil inimesed magavad ja seetõttu
ei pruugi seda ise avastada. 2006. a hukkus
Pärnumaal tules 18 inimest. Eluhoone tulekahjudele
oli mullu Pärnumaal kokku 135 väljakutset.

laupäeval, 31.03.2007
kell 10:00-16.00
Sindi Lasteaias
(Kooli 2A, SINDI,
Pärnumaa).

Põlemisega kaasnev suits ja põlemisgaasid pigem uimastavad kui äratavad magaja
ülesse. Odavaim elupäästja on suitsuandur, mille vali helisignaal äratab magaja
ja annab toas viibijale tulekahjust teada. Tulekahju kiire avastamine vähendab oluliselt
ka
tuleõnnetusest
tingitud
varalist
kahju.
Suitsuandur tuleb kinnitada lakke minimaalselt 0,5 meetri kaugusele seinast ning
neid peaks jaguma igasse eluruumi ja koridori. Juhul kui Teil on ainult üks andur,
tuleks see ülesse panna magamistoa vahetusse lähedusse, nt: magamistuppa viivasse
koridori või sellele eelnevasse ruumi. Kööki ei tasu andurit panna, kui seal puudub
korralik ventilatsioon, kuna andur võib reageerida ka toiduaurudele põhjustades
niimoodi valehäireid. Suitsuanduri eksliku häire korral tuleb ruum kiiresti ära tuulutada
ja võtta korraks andurist patarei välja. Kui ruumis enam suitsu ei ole, tuleb andur
uuesti
töökorda
seada
ning
lakke
tagasi
kinnitada.
Kuna suitsuandur töötab patareiga, mis peab vastu umbes aasta, peab meeles
pidama, millal andur sai üles pandud ning ei tasuks ära ehmatada, kui andur hakkab
piiksuma. Patarei tühjenemisest annab andur ise märku, esialgu suhteliselt harvade
ja vaiksete piiksudega, hiljem need sagenevad. Sellisel juhul tuleb andur laest alla
võtta ning vana patarei uue vastu vahetada ning proovida testnupule vajutades, kas
andur
hakkab
tööle.
Meeles tasub pidada seda, et suitsuandurist on abi tulekahjude kiiremal
avastamisel vaid siis, kui see on töökorras ning korralikult ja õigesse kohta
ülesse
pandud.
Kuigi alles 2009 a juulist muutub suitsuandur eluruumides kohustuslikuks (Vabariigi
Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määruses nr 315), soovitab Lääne-Eesti
Päästekeskus kõigil juba nüüd paigaldada oma koju suitsuandur, et kaitsta enda ja
oma lähedaste elu ning vara. Sinu kodu turvalisus on Sinu enda kätes!

Teatrietendus
laupäeval, 31.03.2007
kell 19:00
omletidraama
“Ebaõige Aken”

Koolitus koosneb
kahest osast - loeng
kell 10-12.30, praktika köögis kell 12.3016.
Koolitusel käsitletavad teemad:
TOIDUD KARTULIST- veidi kartuli
a
j
a
l
o
o
s
t
- miks sööb eestlane kartulit iga päev?
- toidukartulite kolm tüüpi ja nende
sobivus vastava toidu valmistamisel
- mida peaks teadma kartulitoitude
v a l m i s t a m i s e s t
huvitavaid
kartulitoite

Lavastus Piret Viisimaa
Muusikaline kujundus Hillar
PõldHeli ja valgusrezii Alar
Simmermann
Osades: Kristiine Truu või Piret
Viisimaa, Tõnis Milling või Kalev
Õunapuu, Ain Saviauk või MärtJaanus Jelsukov.

SAABUMAS ON KEVAD - langeta kilosid kergete retseptidega
- kiudained teevad saledaks
naudi
suvevärskust
- kui oled väsinud, siis saad rauast abi,
raud
annab
jõudu
- huvitavaid retsepte kevadhooajaks
Lektor Tiiu Toompuu

Lauluvõistlus “Ööbik”
Sindi Seltsimajas
6.aprillil kl.12.00

Osavõtutasu on 826.- (sisaldab 18%
käibemaksu, konspekti, retsepte,
toiduaineid praktikumiks, kohvipausi).
Täiendav
info
ja
osavõtuks
registreerimine: tel 733 9990 või 5565
1861 või koolitus@juunika.ee

7.aprillil kell 17:00 Sindi
Seltsimajas mälumäng

“Vasta julgesti”

Piret Seire, Lääne-Eesti Päästekeskus

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
Helmi-Johanna Sipelgas 14.04.1913
Leida Bräutigam
11.04.1914
Salme Laas
17.04.1915
Elna-Johanna Aro
21.04.1917
Ülo Saulep
17.04.1923
Anna Kund
19.04.1923
Linda Seimann
26.04.1924
Aksel Metsaots
30.04.1925
Selve Pihhus
11.04.1926
Lucie Ignatjeva
12.04.1926
Jaan Loorits
16.04.1926
Ellen Karu
14.04.1927
Aino Link
19.04.1927
Heljo Tilk
1.04.1932
Alar-Heiti Lusmägi
6.04.1932
Vaike Õun
6.04.1932
Georg-Aleksander Teearu 6.04.1932
Niina Ðuðko
7.04.1932
Milvi Saar
14.04.1932
Urve Lusmägi
21.04.1932
Hilja Simmo
28.04.1932
Aino Nukk
29.04.1932
Viiu Pärnoja
5.04.1937
Lembi Roots
7.04.1937
Liisi Ala
13.04.1937
Mart Kollamaa
15.04.1937
Leili Strelnikova
29.04.1937

94
93
92
90
84
84
83
82
81
81
81
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70

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.

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

Sünnid

Palju õnne!

Kelly Otsus

Mälestame lahkunuid:

Avo Pärn
Juuli Tamm
Ivan Kozlovski
Vladimir Zhilin
Peeter Riisoja
Jüri Vahenurm
Mati Teearu

15.02.2007
20.02.2007
21.02.2007
22.02.2007
1.03.2007
8.03.2007
14.03.2007

06.03.2007

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

Hind 2 krooni

