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Täna lehes:

Ants Jaansoo on Sindi aastainimene 2008

Lapsed, kas te teate, kui vanaks
Sindi lasteaed saab?” küsis
lasteaia juhataja Viivi Palmissaar.
Vastuseks kõlas mudilaste
koorishüüd – 115. Sünnipäevamängupidu algas noorematele
rühmadele juba veidi peale
üheksat, et tund hiljem jätkata
veelgi
tempokamas
peomeeleolus
suuremate
lastega. Vaatamata
hommikuks
mahasadanud
p a k s u l e
lumevaibale ja
lauspilves taevale,
mis ei ennustanud
veel vähematki
k e v a d e
lähenemist, täitis
muusikasaali
kuldkollane päikeseküllane
sädelus. Aknatagant nähtav
lumesadu tundus rohkem
ebatõelise
telepildina
vastupidiselt saalis toimuvaga,
kus
kõik
näis
palju
tõepärasemalt tärkava kevade
ootusest pakatavat. Kogukas
päike hüples, tantsiskles ja
sillerdas oma kuldsel häälel
nõnda, et mitte ainult lapsed ei
unustanud end lasteaednike
etendatud
vaatemängu
lummusesse vaid ka siin kirjutaja
tahtnuks keset põrandat karata
ja käsi kõrgele sirutades
plaksutada.
Karumõmm,
lepatriinu ja päikesejänku – kõik
nad tembutasid omal viisil, isegi
muusikaõpetaja Helle Salumäe ei
tihanud pidevalt klaveri taga
mängida vaid tõusis toolilt tantsu
kaasa lööma.
Polnud imeks panna, kui viimaks
valgest kostüümist kostus hääl,
mis tunnistas, et talvel ja lumel
on aeg minna.Taganevatel
sammudel väljuski valge memm
ruumist. Kuid lapsi see enam ei
kurvastanud, sest uus mäng
tekitas järgmise elevuse.
Kordamööda asuti rühmade
kaupa ruumis uitavat valguskiirt
püüdma. Tants ja laul ja
vastastikune käteplaks ei
tohtinukski lõppeda, kui mitte
eesootav tordi söömine poleks
tralli katkestanud.

Järgmisena kogunes samasse
saali külaliste õnnitlejate ring.
Kohalviibijate hulgas olid
linnavalitsuse allasutuste
esindajad,
aukülalistena
avaldasid oma lugu-pidamist
eaka lasteaia vastu linnapea ja
volikogu esimees. Ka suurtele
inimestele oli korraldatud hästi
läbimõeldud
teatraliseerin,
m i l l e
keskne
kuju oli
seni lasteia
välisukse
kõrval
seinal olev
logo, kes
n ü ü d
elustunud
kehastuses
kogu toimuvat sama suure
põnevusega jälgis nagu ülejäänud
rahvas. Esinejateks olid taas
lapsed oma tantsude ja
lauludega, sekka ka iluvõimlejad
ja tulevased tugevad
mehed, kes seekord
näitasid mida suudavad
akrobaatikas. Üsna
huvitav oli suuga ja
käega
õhku
joonistamine, mille
tulemusena joonistus
põrandale päris elus pilt
päikesest, pilvedest,
lilledest ja vetevoost.
Vene rühma lapsed
astusid aga saali tõelises
koka riietuses ja kandsid kätel
värskelt küpsetatud saia.
Enne peotordi juurde asumist
rääkis Viivi Palmissaar veidi ka
tõsist juttu lasteaia minevikust,
olevikust ja tulevikust. Endiselt
pole ükski teine lasteaed
pretendeerinud veel vanemale
eale kui seda on Sindi lasteaed.
Tõsi,seni kui lasteaed kuulus
vabrikule, ei teatudki õieti selle
asutuse
varajasemast
minevikust. Vaid ajaloolane
Aadu Must oli sellest mõne
reaga kirjutanud. Alles
munitsipaalvaldusesse tuleku
järel hakkas rikkalik ajalugu
rohkem avanema ja sai laiemalt
teatavaks. Eeskätt tänu Sindi
muuseumile.

Kõneldes olevikust, tundis
juhataja kõige suuremat
heameelt selle üle, et Sindi on
väga lastesõbralik linn. Nii Sindi
linnavalitsus kui
teised
ametkondlikud institutsioonid
on pikka aega vastavalt
võimalustele soosivalt suhtunud
väikelaste heaolu parandamisse.
Ka nüüd on lootust, et juba
lähikuudel alustatakse euro
rahade toel suure ja põhaliku
kogu hoonet hõlmava kapitaalremondiga.
Kuna laste arv pidevalt
suureneb, siis avatakse
kapitaalremondi järel veel üks
täiendav sõime rühm. Suurenev
väikelaste järelkasv annab juubeli
päeval põhjust tõsiselt heameelt
tunda, sest selles ilmneb ka linna
lootusrikas tulevik.
Külaliste poolt kaasatoodud
heade soovide ja kingituste osas
äratas tähelepanu Sindi
muuseumi poolt kingitud
raamitud foto aastast 1929. Pildi

Vaevalt oskas Ants Jaansoo
1968. vana-aasta viimastel
päevadel mõelda, et kolimine
uude suurelamusse teeb temast
40 aastat hiljem Sindi linna
aastainimese. Kuid just nii see
juhtus ja üldsegi mitte
juhuslikult.
Kooli tänavale kerkinud suur
paneelelamu oli tolleaegses
Sindis üks esimesi. Aastakümned
oli maja muutnud välisilmelt
näotuks ja kõikjalt lagunevaks.
Mõne aasta eest võttis korteri ühistu esimees Ants Jaansoo tõsiselt
maja käsile ja nüüd näib 55 korteriga elamu täiesti uuena.
Lisaks välissoojustusele on välja vahetatud katus, trepikoja aknad
ja uksed, uuendatud elektriseadmestik ja tehtud mitmeid muid vaja-

likke töid, et hoone kasutusiga
pikendada. Nüüd on Kooli 7
elamu Sindis esimene taoliselt
renoveeritud
hoone.
Loomulikult pole tulemus
saavutatud kergelt. Iga
ettevõtmine on nõudnud vaeva
ja järjekindlust.
Sindis on saanud tavaks anda
aastainimese tiitel pidulikult üle
vabariigi aastapäeva eelõhtul.
Sedakorda kuulus kogu
lugupidamine Ants Jaansoole,
kellele linnapea austava tiitli üle
andis.
www.maaleht.ee

Vee hind hakkab sõltuma pere maksejõust
Valitsus kiitis 19.märtsil heaks
eelnõu, mis hakkab ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni teenuse eest
tasumisel arvestama sotsiaalmajandusliku kriteeriumina
leibkonna majanduslikke
võimalusi. Eelnõu kohaselt ei
või ühe leibkonnaliikme
kulutused ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenusele
ületada nelja protsenti ühe
leibkonnaliikme
aasta
keskmisest netosissetulekust
tema elukohajärgses maakonnas.

“Praegu on veeteenuse hinnad
valdavalt tasemel, mis
moodustab leibkonnaliikme
aasta
keskmisest
netosissetulekust keskmiselt 1,5
protsenti,”
ütles
keskkonnaministeeriumi
veeosakonna juhataja Karin
Kroon.
Kroon lisas, et sotsiaalmajandusliku kriteeriumi
arvestamine on oluline
reoveekogumisalade
mää ramisel, kuna tulenevalt kar-

mimatest
keskkonnakaitselistest nõuetest on
investeeringute vajadused
reovee puhastamiseks ja kokku
kogumiseks reoveekogumisalal
suuremad kui väljapool
reoveekogumisala,
mis
omakorda hakkab mõjutama
veehinda.
Kui sotsiaal-majanduslikku
kriteeriumi
ei
saa
reoveekogumisalale rakendada,
siis
kinnitatakse
need
vähendatud kujul.

VOLIKOGU INFO
1.
2.
teeb väärtuslikuks see, et ühelt
lasteaia laste fotolt võis äratunda
terve rea tulevaseid tublisid
inimesi, kes on oma edaspidise
tegevusega au teinud mitte
üksnes Sindile, Pärnumaale ja
Eestile vaid mõnigi neist on
tuntuks saanud isegi maakera
kuklapoolel. Oleks ülekohtune
sellelt fotolt üksikuid nimesid
väljanoppida, kui kogu nimekiri
jääb ettelugemata. Loomulikult
ei teadnud tookordne fotograaf
valikuliselt lapsi ühele fotole
koondada.
Nii
võime
mõnekümne aasta pärast vast
taas üllatuda neist, kes täna
sattusid kaamera vaatevälja
täiesti juhuslikel asjaoludel.

Urmas Saard
www.maaleht.ee

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Võeti vastu Sindi linna 2009. aasta eelarve kogumahus 55617607 krooni.
Kinnitati Sindi Gümnaasiumi pedagoogide töötasustamise alused vastavalt
Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2009.a määrusele nr 44 „Munitsipaalkoolide
õpetajate ametijärkude palga alammäärade kehtestamine”.
Revisjonikomisjoni esimehe Irina Gofmani ettepanekul valiti revisjonikomisjoni
liikmeks Mari Suurväli.
Kinnitati revisjonikomisjoni 2009. aasta tööplaan.
Kehtestati uues redaktsioonis Sindi linna hooldajatoetuse maksmise kord.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Sindi linna omandis olevate rajatiste aluse
ning neid teenindava maana maaüksused: Piiri tänav L 1, Põllu tänav L 1, Põllu
tänav L 2, Pärna tänav, Rahu tänav L 1.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse maaüksused: Eha park, Lohu park, Kooli
park, Tiigi park.
Otsustati mitte kasutada kohaliku omavalitsuse ostueesõigust neljale
korteriomandile asukohaga Raudtee 14 // 14a.
Otsustati mitte kinnitada volikogu liikme Mihkel Raju poolt esitatud määruse „Sindi
linnavalitsuse teenistujate palgajuhend” muutmise eelnõud.

Volikogu istungi materjalidega on võimalik tutvuda Sindi linnavalitsuses, Sindi
koduleheküljel www.sindi.ee ja Sindi Linnaraamatukogus.
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SINDI LASTEAIA
ÜRITUSED MäRTSIS 2009

UUDISED
Toimetaja:
Kristiina Sauväli

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

K 25.03 15:15 Võlupeegel.
Lasteteater “Sõber” pilet
23EEK
23.03-27.03 Tüdrukute
nädal.
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Sindi pais taas teravdatud tähelepanu all
Urmas Saard
www.maaleht.ee

Sindi pais mõjutab mitte üksnes
Pärnu jõe valgala ja Pärnu lahe
kalavaraude arvukust. Kuna
aastatel 1975-1977 ehitatud
uue paisu kõrvale ehitatud
kalatrepp rajati täielikus
asjatundmatuses, siis ei pääse
siirde ja poolsiirde kalad
kaugemale ülesvoolu kudema.
Selle tulemusena vähenevad
kalavarud kogu Liivi lahes, sest
ka Daugava jõele rajatud
hüdroelektrijaamade tammide
kõrval puuduvad toimivad
kalatrepid. Nõnda pole Sindi
paisu puhul tegemist kitsalt ühe
või paari üksiku valla
keskkonna probleemiga.
Kalavarude
vähenemise
seisukohalt ulatub küsimus
Eesti vetest kaugemalegi.
Alates paisu valmimisest on
ilma mõisliku lahenduseni
jõudmata tänini tegeletud.
Selleks on tellitud põhjalikke
uurimusi, koostatud lahendusi
pakkuvaid
projekte,
korraldatud
foorumeid,
kirjutatud artikleid ülduse
teavitamiseks, loodud eri
aegadel
mitmesuguseid
survegruppe. Vaatamata kõigele
pole ikka veel midagi
lootustandvat toimumas.
Möödunud aasta novembris
võttis Hans Soll nõuks luua
survegrupp, kes hoiaks arengul
silma peal. Pöördujate
esindajana lähetas ta 26.
novembril
kirja
keskkonnaministrile Jaanus

Tamkivile.Pöördumises juhiti
tähelepanu, et aastakümneid
kestnud erinevad uuringud
Pärnu jõele rajatud Sindi paisu
mõjust vesikonna kalavarudele
on viinud alati ühele tulemusele.
Uuringud kinnitavad paisu
hukatuslikku mõju kalavarudele
Pärnu jõgikonnas ja Liivi lahel.
Teisendades kunagiste uuringute
lõpptulemusi tänasesse päeva,
saadakse tulemuseks sadadesse
milojonitesse küündivaid
kahjunumbreid. Eelkõige on
vaatluse all lõhe, jõesilm,
meriforell, siirdesiig, vimb, teib,
säinas, latikas ja angerjas.
Sama kiri meenutas, et Eesti on
Euroopa liiduga ühinedes võtnud
rea
keskkonnaseisundit
parandavaid
kohustusi.
Direktiivide
ja
raamdokumentide
põhjal
koostatud arengukavad ja
lisauuringud on viinud selleni, et
2005.
a.
10.
märtsil
keskkonnaministri
poolt
kinnitatud Pärnu alamvesikonna
arengukava pidanuks tooma
Sindi kalatrepi rajamiseks olulise
raha eralduse 2008. aastal.
Teadaolevalt on koostatud
vastava ala detailplaneering ja
tammi omanik avaldanud
valmisolekut kalatrepp koos
väikese hüdrojaamaga valmis
ehitada. Mingitel põhjustel pole
siiski edasiminekut märgata.
Pika ootamise järel saabus
jaanuari teisel poolel minister
Tamkivi
vastus,
mis
üldsõnastuses
räägib
järjekordsest keskkonnaministeeriumi poolt algatatud
projektist.
Projekt
pealkirjaga
„Vooluveekogude ökoloogilise
kvaliteedi
parandamine”
hõlmavat muu hulgas ka Sindi
paisu. Eelprojekteerimise ja
keskkonnamõju hindamise
käigus on vaadeldud seitset
mõeldavat võimalust, mil viisil
tagada siirdekalade takistusteta

liikumine Sindi paisust
ülesvoolu.Esimeses kvartalis
kavatsetakse korraldada
Sindi paisu omanikuga sobiva
lahenduse
leidmiseks
läbirääkimine.Euroopa Liidu
liikmena kujundab ka Eesti
riik Euroopa veepoliitikat,
mille eesmärgina tagatakse
aastaks 2015 kõikjal rannikuja põhjavete hea seisund.
Selle all mõeldakse ka
jõeelustiku vaba liikumist
jõge mööda üles ja alla.
Minister selgitas, et ühe
võimalusena
peetakse
mõeldavaks
paisu
võõrandamist, kuid omaniku
hinnapakkumine polevat
riigile vastuvõetav.
Ministri kirjast ei selgu,
millised
võivad
olla
sanktsioonid
ja
kes
konkreetselt
hakkab
vastutust kandma, kui võetud
eesmärke täita ei suudeta?
Muret tekitav küsimus on
igati põhjendatud, sest
eurotrahvid
hakkavad
kollitama juba 2013. aastal.
Kas
siis
laiutatakse
samasuguselt käsi nagu
suhkrutrahvi puhul?
Et ähvardavaid sanktsioone
ennetada ning kalade ja
kalastajate heaks tõepoolest
midagi tõsiselt tulemuslikku
ärateha,
on
loodud
survegrupp otsustanud ohjad
pingul hoida. Järgnevalt on
31. märtsiks Pärnu raekoja
saal reserveeritud, et kutsuda
kokku foorum, kus kohtuksid
nii omaniku kui riigi poolsed
esindajad, aga ka kõik
kalavarude pärast südat
valutavad huvilised.
Tänasel
järjekordsel
nõupidamisel
arutas
survegrupp tõsises töises
meeleolus küsimusi, millega
täpsemalt hoida märtsi
viimasel päeval toimuval
arutelul näppu pulsil.

Kaisa joonistas end võitjate hulka!
Kümnes rahvusvaheline laste joonistuste konkurss „Maavärvid 2009” tõi häid uudiseid Sindi
lasteaeda. Sindi lasteaia kasvandik Kaisa Hartwich saavutas oma vanusegrupis 2.koha! Sellel
aastal
jõudis
konkursile üle 2 100
töö Eestist ja enam
kui 1 200 tööd
teistest riikidest:
Ve n e m a a l t ,
Va l g e v e n e s t ,
Ukrainast, USAst,
Leedust,
Lätist,
Kasahstanist,
Bulgaariast,
Marokost
ja
Jaapanist.Zhürii töö
tulemusena valiti välja
ca 100 võitjate ja
laureaatide tööd
Eestist
ning
mõnikümmend tööd
teistest riikidest.
Sellel aastal kuuluvad zhüriisse kunstnik Vjatšeslav Semerikov, Valeri Laur, Aleksandr Popolitov,
Riikliku Kunstimuuseumi kunstiteadlane Mai Levin. Zhürii auesimehed on kunstnikud Oleb Subbi
ja Nikolai Kormašov.
Konkurss muutub iga aastaga järjest populaarsemaks ning laieneb ka osalejate päritoluriikide ring.

Pärnu maavanem algatas Via Baltica teemaplaneeringu
Tiiu Pärn
Pärnu Maavalitsuse
planeeringutalituse juhataja
Pärnu maavanem algatas
27.02.2009 korraldusega nr 32
Pärnu maakonna planeeringut
täpsustava teemaplaneeringu
“Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn
– Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi
asukoha täpsustamine km 92,0
– 170,0” koostamise ja
planeeringu keskkonnamõju
strateegiline hindamise.
Teemaplaneeringu eesmärgiks
on täpsustada Via Baltica trassi
asukoht Pärnu maakonna piirist
kuni Häädemeeste ristmikuni.
Planeeritav teetrass kulgeb läbi
Halinga, Are, Sauga, Paikuse,
Tahkuranna, Häädemeeste
valdade ja Sindi linna.
Planeeringu alaks on riigi
põhimaantee toimimiseks ja
teedevõrguga ühendamiseks
vajalik trassi koridor ning selle
lähimõjuala. Via Baltica
planeeritakse neljarajaliseks ja
vastavaks I klassi maantee
nõuetele.
Lõikudes, kus planeeritav tee
järgib olemasolevat maanteed,
määratakse perspektiivse teise
sõiduraja asukoht olemasoleva
maantee suhtes. Lõikudes, kus
tee kavandatakse uude asukohta

või kus on vajalik tee ulatuslik
õgvendamine või ümbersõidud,
sh Pärnu ümbersõit ning Are ja
Nurme õgvendused, valitakse
maantee trassi koridori asukoht
variantide võrdluse teel.
Planeeringuga määratakse
ristmike ja ristete, tunnelite,
sildade, kogujateede ning jalg- ja
jalgrattateede optimaalsed
asukohad. Samuti määratakse
bussipeatuste, tanklate, parklate
ja puhkekohtade vajadus ja
asukohad. Planeeringu käigus
viiakse läbi keskkonnamõju
strateegiline hindamine ning
vajalikud uuringud ja analüüsid,
sh maantee ja sellel olevate
rajatiste seisukorra hindamine,
liiklusohutuse
analüüs,
liiklusuuring ja -prognoos jne.
Teemaplaneeringu koostamist
korraldab Pärnu Maavalitsus.
Planeering koostatakse koostöös
Maanteeameti ja planeeritava
teetrassi koridori jäävate
kohalike omavalitsustega,
katastriüksuste omanikega,
tehnovõrkude haldajatega (side,
elekter, gaas jt) ning teiste
asutustega (keskkonnaamet,
muinsuskaitseamet,
p ä ä s t e k e s k u s ,
maaparandusbüroo jt) keda võib
lugeda planeeringu koostamisel

huvitatud või puudutatud
osapoolteks.
Käesoleva aasta 5.-ndal
veebruaril allkirjastasid Pärnu
maavanem ja Maanteeameti
peadirektor
koostöökokkuleppe
planeeringu
koostamiseks.
Koostöö
edukaks
toimimiseks
moodustatakse
planeeringuprotsessi töörühm, milles
osalevad Pärnu Maavalitsuse,
Maanteeameti ja kohalike
omavalitsuste esindajad. Sindi
linna esindab töörühmas
linnavalitsuse ehitusinsener
Vallo Vaargas .
Pärnu maakonna planeeringu
teemaplaneeringu
ja
keskkonnamõju strateegilise
hindamise
algatamise
korraldusega ning planeeringu
koostamise
käigu
ja
dokumentidega on võimalik
tutvuda Pärnu Maavalitsuse
kodulehel:
http://www.mv.parnu.ee/.
Täiendavat infot planeeringu
kohta on võimalik saada Pärnu
M a a v a l i t s u s e
planeeringutalitusest, tel
4479761
ja
e-post
tiiu.parn@mv.parnu.ee.

Haigushüvitiste muutumine lükkub juulisse
Haiguspäevade hüvitamist
puudutavad
seadusemuudatused jõustuvad alates 1.
juulist, esialgu oli muudatus
kavandatud alates 1. aprillist.
Peamine muudatus on see, et
töötaja ei saa hüvitist esimese
kolme haiguspäeva eest,
järgneva viie päeva hüvitise
maksab tööandja. Alates
üheksandast päevast hüvitab
haiguspäevad haigekassa, teatas
sotsiaalministeeriumi

pressiesindaja.Haige lapsega
kodus olevatele emadele-isadele
uue korraga muutusi ei ole.
Vanemad saavad sada protsenti
oma
eelmise
aasta
sotsiaalmaksuga maksustatud
tulust ja hüvitist saavad nad
alates esimesest päevast kuni
12-aastase lapsega kodus olles.
Algselt olid plaanis muudatused alates 1. aprillist, kuid
kuna need eeldavad

haigekassa ja tööandjate infosüsteemide arendusi ning uusi
IT-lahendusi, hakkab uus kord
kehtima alates juulist.
Rahaline
kokkuhoid
seadusemuudatustega on 700
miljonit krooni aastas, kui
haigekassa kohustus algab senise
teise päeva asemel üheksandast.
Tänavu on kokkuhoid 350
miljonit krooni, kuna muudatus
jõustub 1. juulil 2009.

Avalik enampakkumine Sindi linnas asuvatele kinnisasjadele
Maa-amet korraldab kooskõlas riigivaraseadusega ja Vabariigi Valitsuse 1.08.1995
määrusega nr 286 kinnitatud “Riigivara võõrandamise korraga” ning tulenevalt
keskkonnaministri käskkirjadega langetatud riigivara müügi otsustest riigi omandis
Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade
müügi avaliku kirjaliku enampakkumise. Objektide loetelu ning enampakkumise
tingimustega saab tutvuda Sindi kodulehel www.sindi.ee
Pakkumised esitada kirjalikult suletud ümbrikus Maa-ametisse allkirja vastu käest kätte või saata
kullerpostiga 21.aprilliks 2009 hiljemalt kl 11-ks aadressil: Maa-amet, Mustamäe tee 51,
10602 Tallinn.

Julmalt hüljatud koerake leidis uue pere Sindis
Eelmise nädala algul Harjumaal Keila lähedal
Tutermaal julmalt hüljatud koerake Dolly leidis pärast
mõnepäevaseid otsinguid endale uue kodu . Kaheksa
kodupakkuja seast valiti välja kahelapseline Sindis
elav perekond.
www.parnupostimees.ee
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Poistepäev Sindi lasteaias
Helle Tõkke

mehisust. Seda saab elus veel
küll ja küll harjutada! Hantlitega
erinevate
harjutuste
demonstreerimine oli jõukohane
kõigile.
Olen püüdnud leida uusi ideid
poistepäeva kavasse. Seekord
oli selleks CD plaatidega
loovtants. Plaadid olid elevust
tekitavad, sest tavaliselt
tantsivad nendega tüdrukud.
Peagi olid poisid kohanenud ja
nii oli tantsu loomine hetke
looming. Läbi sellise liikumise
said selgeks erinevad tasandid ja
tekkisid
huvitavad
kombinatsioonid.
Poistel tulid väga hästi välja
tirelid ja nii kombineerisin neid
paaris ja grupiti.”Tank” sai
veerema ja” kuusk” läbi tirelite
valmis.
Kõik tegevused nõudsid poistelt
pingutamist ja nad said
ülesannetega hästi hakkama.
Tänutäheks osavõtu eest sai
igaüks diplomi ja kuldse
šokolaadist medali. Oli lõbus
sportlik hommik.
Poiste nädala raames kutsusime
külla Kaitseliidu Pärnumaa
maleva esinduse. Mehed olid
mehised ja väikestel vaatamist
palju. Kaitseliitlased sõitsid
lasteaia õuele sõjaväeautoga, mis
tekitas lastes suurt huvi.
Demonstreeriti telgi üles
panemist,
kus
elavad
väliõppuste ajal kaitseliitlased.
Lastel oli võimalus telki minna
ja arutleda selle üle, kui palju
mehi sellesse madalasse telki
mahub. Saime teada, kuidas
väikese priimuse peal saab
metsas putru keeta. Pudru
maitsmisest ei öelnud ära keegi.
Laste silmad lõid särama, kui
kaitseliitlased võtsid välja oma
laskerelvad ja neid lastele
tutvustasid. Püsse lubati ka käes
hoida ning mõnigi poiss arvas,
et püss on liiga raske. Oli
huvitav ja õpetlik kohtumine!

Sindist pärit tipp-sportlane Allar Raja
sõitis kuninglikul Vasaloppetil
esituhande sisse
1.märtsil sõideti Rootsis
Säleni ja Mora vahel 90 km
pikkust
kuninglikku
klassikalist suusamaratoni Vasaloppetit. Starti läksid
mitmed Eesti sõudjad ning
Sõudeliidu esindajad.
Eesti sõuderingkonna parima
tulemuse eest hoolitses
mulluse
paarisaeru
neljapaadi esisõudja Allar
Raja, kes sai ligi 15 000
osalejaga ülimaratonil ajaga
5:13,59 798. koha.
Allar Raja olid seda meelt, et
pikk pingutus osutus kurna-

Marten ja Tanel on noored
lumelaudurid

Neli aastat iluvõimlemist Sindis

Sindi lasteaia liikumisõpetaja
Igal aastal toimub meie lasteaias
poistepäev, mis on mõeldud
vanema rühma poistele. Esimest
korda toimus see 1997 a.
Algusaastail
otsisime
rammumeest, selgitades välja
ühe tugevama poisi.
Alates 2001.aastast toimub
poistepäev. Üritusel teevad
poisid tõsiseid poiste tegemisi
ja kadus võistlusmoment.
Poistepäev on ka kokkuvõtteks
lasteaias omandatud füüsilistest
oskustest. .
Vaadates sel aastal koos poistega
eelnevate aastate poistepäeva
fotosid, tekitasid kõige rohkem
elevust fotod püramiididest.
Kohe, nüüd ja praegu tahtsid
poisid püramiide ehitada. Aga
oh üllatust, ei õnnestunud! See,
mis fotol tundus nii lihtne, ei
tulnudki välja. Läbi sellise
kogemuse said poisid teada, et
pealtnäha lihtsa harjutuse
sooritamiseks on vaja harjutada.
Selgitasin, kui oluline on
püramiidi alumine korrus, et
„maja” püsti seisaks. Lapsed
said teada, et kõik detailid on
„maja” ehitamisel tähtsad ja igal
poisil on oma kindel ülesanne.
Meeskonnatöö oskuse said nad
suurepärase, sest pidid kindlad
olema kaaslasele.
Püramiide kasutan üritustel
mitmeid aastaid. Sain Enn Loo
1961.a. ilmunud raamatu
“Akrobaatika estraadil” ja sealt
ka mõtted, mida kohandasin
vastavalt vajadusele. Eelmisest
aastast kasutan püramiididega
esinemisel sära lisamiseks
punaseid ja kollaseid lippe.
Tagasiside oli pealtvaatajate
poolt positiivne.
Poisid, kes olid lasteaia logoga
T-särkides ja lühikestes
tumedates pükstes, alustasid
oma
etteastet
diagonaalliikumisega üle saali.
Järgnes enesetutvustus, mis
nõudis nii mõneltki poisilt palju

SPORDIUUDISED

vamaks kui algselt oodatud,
lõpukolmandik kujunes
ränkraskeks. “Kuigi andsin
lõpus ridamisi kohti ära, võin
rahule jääda. See oli minu
esimene Vasaloppet ja tähtis
oli see läbi sõita”, rääkis
ühepaadiässa
Lassi
Karoneni kutsel Rootsis
viibinud sportlane.
Vasaloppeti võit läks
kolmandat korda Rootsi oma
mehele, Grycksbo SK-d
esindavale Daniel Tynell’ile
(4:10,55).
www.sport.err.ee

Meeldiv on tõdeda, et läinud
sajandi esimestel aastakümnetel
ühe
baptisti
ülikooli
kehakultuuri
kateedrist
alguse saanud
ja nüüdseks
maailmas väga
laialt levinud
muusikaline
võimlemine
kinnitab
neljandat
aastat tugevalt
kanda ka Sindi
väikeste
tüdrukute
seas.
Sindi
iluvõimlejate “Kullemi Tirtsud”
tublidusest räägib märtsikuus
korraldatud võimlemispidu, mis
toimus siinse noortekeskuse
eestvedamisel juba teist korda.
Elegantsete liigutuste täpsuses
esitasid oma kunstiloomingut
tüdrukud Sindi,Kilingi-Nõmme
ja
Pärnu
iluvõimlemis
rühmadest. Nii võis Sindi
seltsimaja suurel laval näha
järgemööda Pärnu klubi
“Jaanika” esinemisi erinevatelt
vanuserühmadelt,
kelle
saavutused on kogu riigis palju
tunnustust leidnud. “Jaanika”

noorterühm on mitmetel
kordadel medaleid võitnud ja
neile on omistatud ka laureaadi
t i i t e l .
Laureaadi tiitli
on pälvinud
samuti KilingiNõmme”Githa”
võimlejad.
Neli aastat
tagasi hakkas
Sindi lapsi
õ p e t a m a
tuntud treener
M a r g i t
S c h m i d t
Kilingi –Nõmmest. Nüüd on
iluvõimlemisest saanud Sindi
linnas väga populaarne
spordiala, kus osaleb 38
tüdrukut. Esinemistel näeb
põhiliselt etteasteid vabakava,
rõngaste ja hüpitsatega. Sel
aastal on ka väikesed
individuaalkavad. Esinemised ja
võistlused on neid viinud Pärnu
maakonna piiridest väljapoolegi.
Iluvõimlemise etenduse järel
kogunesid kõik kõrvalsaali, kus
toimus spagaadi võistlus. •ürii
valvsa pilgu all tuli esitada
erinevaid liikumise elemente.
www.maaleht.ee

17.märtsil
kogu
päeva
lakkamatult sadav lumelörts
pole saanud Paikuse põhikooli
3.
klassis
õppivatele
sõpradele
Martenile ja
Tanelile
takistuseks, et
harjutada
lumelaual
vigurhüppeid.
S i n d i
lauluväljaku
lauge nõlv on
algajaile just
p a r a s
harjutuspaik.
Laskumise
r a j a
keskosasse
olid poisid
ehitanud
l u m e s t
väikese
äratõuke
trampliini,
mille abil
püüdsid
lauda lumelt lahti lennutada.
Marten harjutab koos sõbraga
esimest talve. Vahetult peale
seda, kui isa oli Martenile lume-

laua kinkinud, mindi hulgakesi
koos pere ja sõpradega Lätti, et
seal esimesed laskumise nipid
selgeks saada.
Enamikel
kordadel
jäävadki
poisid juba
jalgele, aga
loomulikult
tuleb ette ka
uperpallitamisi.
Paar tundi
liumäel kulus
nõnda kiiresti,
et kuidagi ei
t a h e t u d
lõpetada. Siiski
mõisteti, et
lõpuks tuleb
viimane sõit
teha ja seada
sammud kodu
poole,
sest
j ä r j e s t
niiskemaks
muutuvad
riided võivad
märkamatult
külmatunde nahavahele poetada.

Urmas Saard
www.maaleht.ee

KÜSITLUS
Kas Teie kogukonda on vaja perekeskust?
Perekeskused on üheks kogukonnapõhiseks vanemate toetamise vormiks, mis on suunatud väikeste lastega
(beebieast kuni 11 ea) peredele.

Lugupeetud lapsevanemad!
Palume vastata alljärgnevatele küsimustele ja lähetada need e-posti aadressil:
marika.ratnik@mail.ee või natalja.kiviselg@sindi.ee.
Käesoleva küsitluse võib lehest välja lõigata ning toimetada Sindi linnavalitsusse.
Kas Teie kogukonda on vaja perekeskust? Palun põhjendage.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Milliseid tegevusi ja teenuseid võiks Teie elupiirkonnas käivitatav perekeskus pakkuda?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Millisel moel olete nõus kaasa lööma perekeskuse käivitamisel?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Perekeskustesse on alati oodatud emad ja isad koos lastega, kes soovivad osaleda:
- vanemate tugirühmades (jagatakse üksteisega kogemusi vanemaks olemisest; sellega kaasas käivatest raskustest
ja rõõmudest);
- beebikoolis;
- emade ja laste võimlemisrühmades;
- loovtegevuste ringides;
- muudes väikelastele (koos vanematega ja ilma) suunatud arendavates tegevustes;
- perekohviku tegevustes (lapsevanemad saavad üksteisega suhelda, pakkuda lastele
võimalust eakaaslastega mängida).
Samuti on perekeskused paigaks, kuhu lapse saab jätta vajadusel:
- lapsehoidja juurde
- pärastlõunasesse lasterühma (nii koolieelses eas kui koolieas lastele), kus lapsed
tegutsevad koos juhendajaga.
Perekeskustes oleks võimalik korraldada laste sünnipäevapidusid, perepäevi ja
rahvakalendri tähtpäevade tähistamisi kogupereüritustena.
Samuti oleks võimalik kasutada ka erinevate erialaspetsialistide (eripedagoog,
psühholoog, jms) teenuseid.
Perekeskused aitavad kaasa sellele, et paikkonna lapsevanematel oleks võimalik üksteisega jagada kogemusi
vanemaks olemisest. Perekeskustes töötavad juhendajad ja teised spetsialistid toetavad lapsevanemaid, et alates
lapse sünnimomendist kujuneks ema ja lapse vahel lapse tervet arengut toetav kiindumussuhe, ja et
lapsevanemad saaksid arendada vanemlikke oskusi.
Projekt MTÜ ja avaliku sektori koostöö haavatavamatele sihtgruppidele teenuste arendamisel.
Projekti elluviimisel on partneriteks Halinga vald, Audru vald, Sindi linn, Paikuse vald, Tori vald.
Projekti üheks eesmärgiks on:
kohalike omavalitsuste võtmeisikuid ja lapsevanemaid kaasates lapsevanemate aktiveerimine lapse- ja
peresõbralikuma paikkonna kujundamises kaasarääkimiseks:
- perekohvikute ja/või pereklubide ideestiku tutvustavate infopäevade korraldamine;
- perekohvikute käivitamine lapsevanemate initsiatiivil ja KOV-i võtmeisikute kaasabil ja toetusel.
Projekti toetab Vabaühenduste Fond, mida rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra EMP finantsmehhanismi
ning Norra finantsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond.

KASULIK TEADA
Liiklusõnnetuse puhul käitu õigesti
Artur Kase
Pärnu politseiosakonna korrakaitsetalituse komissar
Nii nagu kõlab ütlus
„Tegijal juhtub“, nii ei
pääseta
ka
liikluses
tihtipeale õnnetusteta, kuid
siinjuures on oluline käituda
korrektselt
ja
seaduskuulekalt.
Liiklusõnnetusest teatamine on kohustuslik, kui on
inimkannatanuid või on tekitatud varaline kahju. Kui kahju
on tekitatud vaid enda sõidukile ja keegi viga pole saanud,
siis piisab, kui teatada vastavale kindlustusseltsile.
Kindlustusseltsile teatamisest piisab ka juhul, kui
inimkannatanuid pole ning liiklusõnnetuse osapooled on
õnnetuspaigal sõlminud kirjaliku kokkuleppe ja nimetanud
varalise kahju põhjustanud isiku. Kui õnnetu juhuse läbi
on sõidetud vastu teepiirdeid või liiklusmärke või muud
taolist, kus ei ole võimalik kindlaks teha kahju saajat või
temaga ühendust võtta, siis sellisel juhul on politseile
teatamine kohustuslik.Siin on eluliseks näiteks väga
levinud liiklusavariid parklaaladel, kus ettevaatamatu
manööverdamise käigus on sellised õnnetused kahjuks
liiga sagedased.
Mitte mingil juhul ei tasu parklas pihtasõidul ise teise
sõiduki kahju hinnata, selleks on olemas politsei
eksperdid.Pärnu politseiosakonnas on registreeritud
käesoleval aastal 28 juhtumit, kus liiklusõnnetuse tagajärjel
on tekitatud varalist kahju ja siis politseile teatamata
lahkutud. 60 protsendi ulatuses on politsei varalise kahju
põhjustaja kindlaks teinud. Selliste juhtumite avastamisel
politsei poolt on väga suur roll olnud pealtnägijateltunnistajatel.
Politsei tänab kõiki kohusetundlikke inimesi, kes märgates
seaduserikkumist, on sellest ka informeerinud.
Politsei palub kindlasti kõigil liiklusõnnetust pealtnäinutel
sellest teavitada politseid ning fikseerida sõiduki
registreerimisnumber. Liiklusõnnetusest politseile
mitteteatamise korral võib karistada rahatrahviga kuni 18
000 krooni, arestigavõi sõiduki juhtimise õiguse
äravõtmisega
kuni
ühe
aastani.
Liiklusõnnetuse sündmuskohalt põgenemise eest on ette
nähtud karistus rahalise trahvi näol 18 000 krooni, arest
või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisena kuni kahe aastani.
Tegijal juhtub, kuid käitugem mõistlikult ja õigesti!

Õnnitleme aprillikuu eakaid
sünnipäevalapsi!

Kirjutasin möödunud kuu
Sindi Sõnumitesse kirja
Kooli 7b võlgnikest.
Palusin vastust lehe teel ja
vastus oli, et küsige
majavalitsuselt. Mina aga
olen sealt küsinud juba
rohkem kui korra. Ja vastus
on
ikka
sama
mittemidagiütlev või
lihtsalt karjutakse vastu.
Nüüd küsisin järjekordselt
ja vastus oli sama nagu
alati. Siis tegin ettepaneku,
et kas meil ei võiks olla nii
nagi Pärnus, kus pannakse
koridori
sissepoole
võlglaste nimed. Selle
peale tuli nii äge ja häält
tõstev vastus, et keegi ei
soovivat sellise asja pärast
töökohta kaotada. Aga
miks meie majavalitsus
kaitseb oma võlgnikke?
Miks neid ei püüta
karistada? Kui korra mõni
kohtusse anda ja teistele
hoiatuseks välja tõsta, siis
kaovad ehk peatselt ka
võlgnikud ära. Võlglasi
pole keeruline otsida, mu

oma trepikojas elavad
inimesed, kellel kenake
summa võlga kogunenud.
Mõlemad pereliikmed
käivad tööl, auto itumise
all, aga korteri teenuste eest
ei tasuta. Kas tõesti neil
võlglastel au ega häbitunnet
pole? Mina olen üksik
inimene ja pints (toimetus:
kirjaviis
muutmata)
natuke üle kolme tuhande,
aga võlgu ma ei ole. Tekib
küsimus, et kuidas tööl
käivatel noortel pole
võimalusi oma kohustusi
täita ja üüri maksta? Mul
on raskusi liikumisega ja
liigun võrldemisi vähe ringi,
aga suvel maja ees istudes
kuulsin kui palju oli sellist
ütlemist, et las lollid
maksavad üüri selle asemel,
et endale midagi osta.
Käib lihtsalt üle mõistuse,
et torud on leiged, aga
soojuse eest tuleb maksta
1200 kr kuus. Selle kohta
majavalitsuselt aru pärimas
käies lubasin minagi võlgu
jääda. Sain vastuse, et siis
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Jäätmemahuti suurus

Mihail Avson
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Helene Saluste
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Segaolmejäätmed:

Jekaterina Averjanova
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Anna Barinova
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Hilja Saar
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Antonina Nestseplenko
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Valentina Mešenko

82

kuni 140 l
kuni 240 l
kuni 600 l
kuni 1500 l
kuni 2500 l
kuni 4500 l

Ellen Seimann
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Anastasia Šorina
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Paber ja kartong:

Arvet Sander

81

Maria Danilson
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Tamara Gerassimova
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kuni 600 l
kuni 2500 l
kuni 4500 l

Olaf Tumma
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Lea Saarmann

80

Aino Toompere
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Feliks

80

Rõivas

Uno Lembit
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Asta Vahemets

75

Velly Bauer
Ilme Eberg
Leili Soll
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Jaan Sander
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Saetud ja lõhutud küttepuude müük koos
kojutoomisega! Tellimine tel. 539 01313, Avo
Kõhutants algajatele!
E ja N kell 20.00 Sindi Seltsimajas
AUTOREMONT
Lõtkutest, veermikuremont, sillastend, mootoriremont,
keretööd, värvitööd.
REHVITÖÖD, rehvivahetus 4 tk. al.280.- Rohkem kui
kaks autot, rehvivahetus 4 tk. al. 240.- Paikusel,
Pärnade pst. 3. Avatud: E - L 8.00 - 17.00. Tel: 449
2618. Mob: 528 1670.
ETERNIIDI VAHETUS
Vana eterniidi eemaldamine ja uue paigaldamine 1 m2 300.- krooni . Ei sisalda vana eterniidi koristamist ega
äravedu. Royal Group OÜ, Pärnade pst 3. Paikuse. Tel:
449 2618, Mob: 53267158, www.royalgroup.ee
JAAMA KOHVIK
Sindi Raudtee 20
AVATUD IGA PÄEV
10.00 – 19.00
Info. tel. 44 51358

Palju õnne!
Greeta-Liisi Metsaveer
30.01.2009

Olete oodatud
Helgi Tuule
gobeläänvaipade
näitusele

info@ragnsells.ee
infotelefon 15155
www.ragnsells.ee
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Kaevu kaevamine,puhastamine ja süvendamine.
Tel nr: 58027105

Kohtumiseni infotunnis 2. aprillil 2009 aastal Sindi Seltsimajas
17.00 -18.30. Infotunnis lepingute sõlmijatele konteineri paigaldus
tasuta!

Nade•da Vesselova

86

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

Sünnid

sobivaima suurusega konteiner ning kooskõlastada tühjendusgraafik, mis
välistab konteinerite ületäituvuse.
Ragn-Sells pakub olmejäätmete kogumiseks järgmisi konteinereid:
-140 - 600 liitriseid plastikkonteinereid
- 1,5m³ - 4500m³ metallkonteinereid

Gerda Pärn

Maimu Terlap

E. M, Kooli 7b elanik

Ragn-Sells AS kutsub Teid infotundi, et leida just Teile

Jäätmekäitlusteenuste hinnakiri
kehtib alates 01.02.2009.a.

Elfriede Sipelgas

võetakse soe üldse
välja.Aga miks siis ei ole
võetud
praegustelt
võlglastelt?
Ja veel üks asi, mis mind
väga imestama pani. Meie
linnasekretär proua Oras
ütles ükskord Sindi lehes,
et ta imestab, et Kooli 7
majas pole võlgnikke. Maja
üle võttes oli aga sealgi väga
suur võlgnevus. Aga mina
saan aru nii, et õige mees
õiges kohas, kes oskab oma
tööd südamega ja ausalt
teha, saavutab kõik. Ka
meie sooviksime Sindi
majavalitsusele sellist
juhatajat nagu hr.Jaansoo,
kes võtab oma tööd
südamega. Siis oleks meil,
ausatel maksumaksjatel,
kergem ja vähem maksta.
Kui nüüd majavalitsus
tõesti midagi ette ei võta
olukorra parandamiseks,
siis pöördume televisiooni,
et terve ilm saaks näha
kuidas töötab Sindi
majavalitsus.

Iga kauni ja heas korras kodu juurde kuulub korralik prügikast, mida
regulaarselt tühjendatakse.
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Alma Visnapuu
Maria Nikiforova
Veera Bormeister

TEATED JA REKLAAM

LUGEJA KIRJUTAB

Sindi Muuseumis
Oleme avatud :
E:K:R – 11.00 – 15.00
ja kokkuleppel tel. 55536740

Teenustasu hind
jäätmete ühekordse
käitlemise eest (kr/
ühe konteineri
tühjendus või ühe
jäätmekoti äravedu)

Konteineri laenutus
(kr/kuu)

97.50
116.00
159.00
311.00
433.50
740.00

26.45
32.00
59.50
116.80
169.40
204.10

63.70
155.80
318.60

59.50
169.40
204.10

“Vasta julgesti” mälumäng 4.aprillil kell 17.00!
Sindi Seltsimajas!
Kõik vanad ja uued osavõtjad on oodatud!
Pääse 25 kr

Mälestame lahkunuid:
Feliks Siitam
Ülo Laev
Valentin Gusev
Kalju Mihkelstein
Sergei Fomitšov

18.02.2009
19.02.2009
2.03.2009
4.03.2009
7.03.2009

Helgi Tuul on sündinud Pärnus ja alates 1980. aastast
elab Sindis. Käesolev
näitus Sindi muuseumis
on loogiline jätk kogu
tema eelnevale tööle.
Sindi Muuseumi ja
kunstniku koostöö on
kestnud juba pikka aega.
Kuna Helgi on Sindis
tuntud inimene, siis
loodetakse näituse rohket
külastust.
„Igalühel meist on oma
pisike maailm, aga vaevalt me alati mõtleme sellele,
kus me tegelikult elame – et me asume Pärnu jõe
ääres ja Eesti ühes vanimais asustatud kohas. Siin
lähedal asub Urge küla, kus on säilinud ürgne loodus,
metsad, jõed, rabad, linnulaul, värske õhk. See, mida
suurtes linnades enam ei ole,” mõtiskles Tuul ja rääkis
sellest, kuidas ta siinsest loodusest on elamiseks
jõudu ammutanud. Ehkki pool elu on elatud Sindist
eemal, tunneb ta uhkust oma päritolu üle, sest
esivanemate juured ulatuvad selles paigas viie
põlvkonna tagusesse aega.

Ajaleht Sindi Sõnumid
Väljaandja Sindi Linnavalitsus
Toimetaja Kristiina Sauväli

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

