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Sindi beebid käisid linnapea pidulikul vastuvõtul
Beebipäev täitis
Sindi seltsimaja
väikese
saali
emadepäeva
ennelõunal piduliku
sagimisega. Viimasel
poolaastal Sindis
sündinud beebid
koos
oma
vanematega olid
linnapealt saanud
kutse
tulla
traditsioonilisele
beebipäevale.
Kaheksateistkümnest
titast, kellest 8 poisid
ja 8 tüdrukud, olid
suurem osa koos oma vanemate ja
lähedastega ka kohale tulnud.
Linnapea lühikese tervituskõne järel
andsid hr.Mettus ja linnasekretär Lia
Oras igale beebiperele üle lapse nime
ja tähtkujuga hõbelusika ning lillekimbu.
Sindi Naisliidu tegusad prouad olid
beebidele heegeldanud-kudunud armsad
värvilised beebipapud ning neid olid üle
andma tulnud Urve Lussmägi ja Ilma
Hannus.
Sindi linna poolt on iga lapse sünni puhul
ette nähtud rahaline toetus, mis alates
2007.a. on 3000 kr.
“Väga tore, et sellist üritust ikka
korraldatakse linna poolt . See on hea
võimalus näost näkku näha teisi
samaealisi lapsi ja nende vanemaid.
Kõik need titad, kes siin täna koos on,
hakkavad ju peagi üheskoos lasteaias või
koolis käima. Paljudest võivad saada
head sõbrad. Siis on ju tore kui

UUDISED
Eesti Pakendiringlus paigaldab
Sinti avalikud pakendikonteinerid
Eesti Pakendiringlus esindaja Andres Siplane teatas “Sindi
Sõnumitele”, et lähiajal on plaanis Sindis puhuda elu sisse vanadele
klaasikonteineritele (mis olid hoiustatud Sindi Kommunaali
territooriumile). Üks paigaldatakse busside lõpp-peatusesse, Viira
tänava lähedal, ning teine ilmselt skateparki (arutusel on ka võimalus,
et teine pannakse hoopis Kalmistu bussipeatuse juurde). Nendesse
konteineritesse võib panna kõikvõimalikke metallist, plastist ja klaasist
pakendeid. Vastavad instruktsioonid tulevad ka konteineritele peale.
Prognoositavalt kogutakse nende konteineritega aastas 10 tonni
klaasi, plasti ja metalli. St et kummagi konteineriga 5 tonni. Põhimass
saab olema muidugi klaas, metalli ja plasti saab vähem olema.
Konteinerid hakkavad kuuluma Eesti Pakendiringluse kogumisvõrku
ning neid hakkab teenindama AS VSA Eesti. Lähipäevil peaksid
konteinerid ülevärvimisele minema, tõenäoliselt peab neid mitu korda
värvima. Ja kui selle tööga ühele poole saadud, võib konteinerid
kohtadele paigaldada. Loodetavasti võtavad Sindi elanikud uued
kogumiskonteinerid kiiresti omaks.

Lõppes kolmas “Lugemistuhin”
Sindi Linnaraamatukogu lasteosakonnas lõppes kolmas
„Lugemistuhina” aasta. Sellel aastal tegutsesime veidi teisiti –
raamatuklubina. Igal neljapäeval käis koos üle kümne lapse.
Mida me siis koos tegime? Sellest räägivad lapsed ise:
Annika : „Meeldiv ajaviide.”
Maris : „Tutvustame raamatuid ja pärast saab neid laenutada.”
Annabel : „ Siin saab mängida.”
Merliis : „Joonistasime palju. Loeme. Lahendasime ristsõnu,
eksliibriseid tegime.”
Tegime veel palju muudki – mõistatasime, rääkisime tähtpäevadest ja
valmistasime kaarte.
Aasta lõpetas meil ühine käik Pärnusse, „Endla” teatrisse. Vaatasime
koos etendust „Muinasjutt Põhja konnast ja printsessist.” Enamusele
meile etendus meeldis.
Kohtume jälle neljapäeviti alates oktoobrist!
RitaRaudsepp,Sindi Linnaraamatukogu
vanemraamatukoguhoidja.
üksteisega varakult
tuttavaks saame. “ ,
arvas
üks
beebipäeval osalenud
noor emme.
Ilusat ja päikeselist
lapsepõlve teile,
armsad Marten,
Kristjan, Artur,
Ebe- Triin, Lisete,
Heiki
Sander,
Robin, Pirjo-Liis,
Arina, Kelly, Artur,
Grethel, Lotta,
Alex, Kevi, Lisette,
Artjom, Marleen!
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Sindi linna Heakorraeeskiri. Määrus nr.10, 10.mai 2007
§ 1. Reguleerimisala
Heakorraeeskiri kehtestab
heakorranõuded Sindi linna
haldusterritooriumil.
Eeskiri on täitmiseks kohustuslik
kõigile Sindi linna territooriumil
viibivatele ja/või tegutsevatele
isikutele.
§ 2. Mõisted
Määruses kasutatakse mõisteid
järgmises tähenduses:
1) Krunt - juriidilise või füüsilise
isiku omandis või valduses olev
maa-ala, välja arvatud avalikuks
kasutuseks olev tee ja teemaa;

-konteinerite paigaldamise, korrashoiu
ja regulaarse tühjendamise;
3) tänavatele nimesiltide paigaldamise
ja korrashoiu;
4)
supluskohtades
vajaliku
rannainventari olemasolu ja korrashoiu;

12) telkida selleks mitteettenähtud
kohas;

6) sõiduteedelt lume ja puisteliiva

(1) Koormise täitja või tema arvel
teine isik on kohustatud

7)linna omandis olevatel maatükkidel
asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja
veehoidlate korrashoiu ning neile
juurdepääsu.

1) koristama puhastusalal jäätmed ja
prahi;

§ 5. Heakorra tagamine krundil

2) niitma muru või heina (lubatud
maksimaalne kõrgus on 15 cm);

(1) Heakorra tagamiseks krundil on
omanik kohustatud:

3) lõikama kõnniteel liikumist
takistavad puude ja põõsaste
oksad;

1) kasutama krunti nii, et see ei oleks
vastuolus üldiste huvidega, sh
käesolevas eeskirjas sätestatud
nõuetega;

4) pügama heki, riisuma lehed,
pühkima tolmu ja liiva;

13) ujutada loomi tähistatud
supluskohas, v.a selleks ettenähtud
kohad;
14) tekitada ülenormatiivset müra,
vibratsiooni või tolmu;

2) Omanik- füüsiline või
eraõiguslik juriidiline isik
(eraõiguslikud isikud) samuti riik
või kohalik omavalitsusüksus
ning muu avalik-õiguslik
juriidiline isik (avalik- õiguslikud
isikud) kelle omandis on maatükid
või ehitised vallasasjadena,
samuti isikud, kelle kasuks on
seatud
hoonestusõigus.
Omanikuga on võrdsustatud
territooriumi valdaja, haldaja või
kasutaja, kusjuures eeskirja
täitmise eest vastutab omanik

15)
sõita laadimistöödeks
kõnniteele üle 3500 kg
registrimassiga veokiga;

3) Avalik koht- iga territoorium,
ehitis või ruum, mis on antud
üldiseks kasutamiseks või mis
tegelikult on üldkasutatav, samuti
ühissõiduk.

19) kritseldada ehitiste seintele või
määrida neid muul viisil;

4) Puhastusala - krunt ja krundiga
vahetult piirnev üldkasutatav
territoorium . Puhastusala ulatus
on krundi piirist sõidutee või
jalakäijatee servani, krundiga
piirneva veekogu kaldaala vee
sügavuseni 0,5 m;
§ 3. Heakorra nõuded
(1) Heakorra tagamiseks on
keelatud
1) linnaomandis olevatele
hoonetele ja avalikus kohas
asuvale
inventarile
( b u s s i o o t e k o j a d ,
tänavavalgustuse postid jms.)
reklaami või muu teabevahendi
paigaldamine ilma linnavalitsuse
(linnaaedniku) kirjaliku loata;
2) kahjustada haljasala, lilli,
pargiinventari (prügiurn, pink,
valgusti jms), omavoliliselt ümber
paigutada
või
määrida
pargiinventari või piiret;
3) vigastada või omavoliliselt
raiuda puid, põõsaid, rikkuda
muru ja teekatet;
4) ilma linnavalitsuse loata rajada
avalikku kohta haljastust,
istutada puid ja põõsaid;
5) kuivatada pesu avalikus
kohas;
6) hoida kütte- ja muud materjali
õue
tänavaäärses
osas
piirdeaiast või hekist kõrgemal;
ladustada metsa- või saematerjali
kõrgemates virnades kui 4 m;
7) ilma kinnitatud ehitusprojektita
kinni ehitada korterelamu rõdu
või lod•at;
8) reostada või risustada pinnast,
veekogusid, kanalisatsiooni;
9)matta jäätmeid pinnasesse, v.a
kompostimine;
10) ilma projektita paigaldada
vedelkütuse mahutit;

4) pärast tööde lõpetamist
heakorrastama objekti ümbruse;
5) säilitama väljakujunenud
sademevee äravoolud.

11) kuhjata soolasegust liiva või
lund puude ümber või tänavaga
külgnevale haljasribale, paigutada
soolasegust puistematerjali või
muud prahti haljasalale, metsa või
mujale selleks mitteettenähtud
kohta;

16) liigelda mootorsõidukiga ja
parkida supluskohas, pargis või
mujal avalikul haljasalal;
17) pesta sõidukit
mitteettenähtud kohas;

selleks

18) kehtivat korda järgimata
kasutada mürkainet;

20) risustada või reostada linna
territooriumi, rikkuda linna inventari
; reostamise või risustamise
põhjustaja on kohustatud selle
viivitamatult puhastama. Kui
reostamise või risustamise
põhjustaja ei ole teada, peab ala
puhastama omanik
. 4. Heakorra tagamine avalikus
kohas
(1) Heakorraalast tööd avalikes
kohtades korraldab Sindi
Linnavalitsus (edaspidi
linnavalitsus
(2) Avalikus kohas asuva
lastemänguväljaku omanik on
kohustatud
tagama
mänguväljaku atraktsioonide
korrashoiu (hooldamise,
heakorra ). Avalikus kohas
olevas liivakastis olevat liiva
tuleb uuendada vähemalt
korra aastas.
(3) Avalikku kohta lillevaaside,
prügiurnide,
pinkide,
tõkkepiirete, telefonikabiinide,
vitriinide
ja
teiste
teisaldatavate väikevormide
paigaldamiseks annab loa
linnavalitsus.
Nende
korrashoiu ja hoolduse
kohustus on omanikul.
(4) Avaliku ürituse korraldaja peab
maa-ala, millel üritus toimus,
puhastama hiljemalt 4 tunni
jooksul pärast ürituse
lõppemist või loal märgitud
ajaks, samuti tagama vajalikul
arvul
tualettruumide
olemasolu.
(5) Linnavalitsus on kohustatud
1) linna omandis olevate kruntide,
linna teede ja tänavate ning
parkide, haljasalade ja
supluskohtade korrashoiu,
ühissõidukipeatuste ooteala
või platvormi puhastamise;
2) linna parkides, supluskohtades
ja haljasaladel vajalikul hulgal
prügiurnide ja

5) avalike tualettruumide korrashoiu;

2) niitma rohtu, pügama hekki
korraldama kõnniteedel liikumist
takistavate
ja
liikluskorraldusvahendite
nähtavust varjavate puuokste
kärpimist ;

§ 9. Koormise olemus Koormis
määratakse krundi omanikele
puhastusalal heakorra tagamiseks.

5) koristama kõnniteel lume ja jää
kuni teekatteni (v.a lumevalli
alla jääv ala), tõrjuma libeduse.
1) § 10. Koormise ulatus
2) (1) Koormise ulatuseks on
määruse § 2 punktis 4
sätestatud puhastusala.

3) puhastama regulaarselt oma
puhastusalal olevaid sademeveekraave
;

3)§ 11. Koormise täitja

4) korraldama puudelt või põõsastelt
langenud lehtede riisumise ja äraveo;

1) krundi omanik või

5) rakendama meetmeid talle kuuluva
krundi reostamise ja risustamise
vältimiseks;
6) varustama ehitised aadressile
vastava ning ühtses stiilis kujundatud
ja nähtavasse kohta paigaldatud
numbrisiltidega;
7) tagama riigilipu heiskamise vastavalt
kehtivale korrale ;
(2) Põllumajandusloomade ja -lindude
ning mesilaste pidamine on lubatud
üksnes linnavalitsuse loal.
§6. Ajutise ehitise omaniku
kohustused
(1) Ajutise ehitise omanik on
kohustatud:
1)
püstitama ajutise ehitise
linnavalitsuse korralduses sätestatud
tingimustel;
2)korras hoidma ajutise müügi- või
teenustööpunkti või -kioski ümbruse 5
m raadiuses, teeäärse ehitise ümbruse
kuni sõidutee telgjooneni;
3) varustama müügikoha prügiurni või
-konteineriga, tagama selle korrashoiu
ja regulaarse tühjendamise.
§7. Tehnovõrgu omaniku kohustused
(1) Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
1) tehnovõrgu korras hoidma;
2)hoidma tehnovõrgu maapealse osa
seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja
tehnovõrgu kohal teekatte korrasoleku,
kusjuures kaevupead peavad olema
maapinna või teekattega ühel
tasapinnal.
§8. Ehitus- remondi- ja kaevetööde
tegija kohustused
(1) Ehitus-, remondi- ja kaevetööde
tegija on kohustatud:
1) vältima nimetatud töödega kaasneva
pori ja prahi sattumist sõidu- ja
kõnniteele;
2) hoidma korras ja puhastama objekti
juurdepääsutee;
3) rajama ja hoidma korras piirdeaia
või muu tõkke. Piirdel peab olema teave
tööde tegija kohta, teisaldatavad
soojakud peavad olema korrektse
välisilmega;

Koormise täitjaks on:

2) Sindi Linnavolikogu (edaspidi
volikogu) poolt valitud ja krundi
omaniku arvel koormist täitev isik.
§ 12. Koormise
tingimused ja kord

täitmise

Koormise täitmise tingimused ja
kord on sätestatud määruse §9
punktis 1
§ 13. Taotluse esitamine
(1) Krundi omanikul on õigus
esitada linnavalitsusele kirjalik
põhjendatud taotlus maksta
koormise täitmise eest raha, mida
peab kasutama selle koormise
täitmiseks.
(2) Taotlus peab sisaldama:
1) taotluse esitaja nimi;
2) puhastusala aadress ja mõõtmed;
3) periood, mille jooksul soovitakse
koormise täitmise eest maksta raha.
§ 14. Taotluse lahendamine ja
koormise
maksumuse
väljaselgitamine
(1) Määruse §-s 13 sätestatud
taotluse laekumise korral tellib
linnavalitsus vähemalt kolmelt
puhastustöid teostavalt ettevõtjalt
hinnapakkumised
taotluses
nimetatud puhastusalal koormise
täitmiseks
vajalike
tööde
maksumuse selgitamiseks.
(2) Pärast käesoleva paragrahvi
lõikes 1 nimetatud hinnapakkumiste
laekumist selgitab linnavalitsus
välja koormise maksumuse,
kasutades hindamiskriteeriumina
odavaimat koormise täitmiseks
vajalike tööde hinda.
(3) Linnavalitsus valmistab ette
volikogu otsuse eelnõu koormise
maksumuse määramiseks.

§ 12. Koormise maksumuse
määramine
(1) Koormise maksumuse määrab
volikogu talle edastatud materjalide
põhjal.
(2) Volikogu määrab koormise
maksumuse mitte kauemaks kui
üheks aastaks alates koormise
maksumuse määramise otsuse
(edaspidi otsus) jõustumisest.
§ 13. Koormise maksumuse
tasumine
(1) Krundi omanik on kohustatud
tasuma koormise maksumuse ühe
kuu jooksul arvates otsuse
teatavakstegemisest.
(2) Juhul kui volikogu määrab
koormise maksumuse kauemaks kui
3 kuud, on krundi omanikul õigus
tasuda koormise maksumus
igakuuliste võrdsete osamaksetena.
Osamaksete rakendamise korral on
esimese osamakse tasumise
tähtpäevaks otsuse jõustumise
kalendrikuu viimane tööpäev ning
iga järgneva osamakse tasumise
tähtpäevaks
on
vastava
kalendrikuu viimane tööpäev.
(3) Juhul kui krundi omanik ei ole
täitnud käesoleva paragrahvi
lõigetes 1 või 2 sätestatud koormise
maksumuse
tasumise
kohustust
nõuetekohaselt, kaotab otsus
kehtivuse käesoleva paragrahvi
lõigetes 1 või 2 nimetatud
tähtpäevale
järgneval
kalendripäeva
§ 14. Vastutus

(1) Heakorraeeskirja rikkumisel või
koormise täitmata jätmisel vastutab
isik kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 66² või
karistusseadustiku § 261 sätestatud
alustel ja korras.
(2) Linnavalitsusel on õigus
heakorraeeskirja rakendamiseks
kohaldada asendustäitmise ja
sunniraha seadust.
§ 15. Rakendussätted
Sindi Linnavolikogu 16. jaanuari
2003 määrusega nr 4 kinnitatud
„Avaliku
korra
eeskirja,
heakorraeeskirja ning koerte ja
kasside pidamise eeskirja
kinnitamine” punkt 2 tunnistada
kehtetuks.

Määrus jõustub 15.
mail 2007.a.

INFO
Sindi linna ametlik
internetilehekülg asub uuel
aadressil: www.sindi.ee
Toimetaja Sirli Pedassaar,
telefon 445 1891
sindi@sindi.ee
Kõik Sindis tegutsevad
firmad ja ettevõtjad on
oodatud
uuendama
kodulehel asuvaid kontaktandmeid!
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Sindi tüdrukute edukas võrkpalli-hooaeg
Peagi saab läbi järjekordne
õppeaasta ja paras aeg teha
kokkuvõtteid Sindi Gümnaasiumi võrkpalli treeningrühma
tegemistest ja osalemistest
võistlustest.
Juba kolmandat aastat järjest
korraldab Eesti Koolispordi Liit
koostöös Hansapanga ja
kommivabrik”Kaleviga” (ühtlasi
ürituse sponsorid) 6-9 klassi
õpilastele vaba-riigi mastaabis
võistluse võrkpallis.Mõeldud on
võistlus
eelkõige
harrastajatele(st.ei tohi osaleda
litsentsiga mängijaid). I-etapil
selgitatakse välja maakondade
, piirkon- dade parimad
tütarlaste ja poiste võistkonnad
ja võitjad saavad õiguse
osaleda II-etapil(finaalis.)
Pärnumaa koolide piirkondlikud
võistlused toimusid novembris
2006.a..Juba teist korda oli
võidukas Sindi Gümnaasiumi
tütarlaste võistkond( ka esimesel
aastal) ja lunastas pääsme
finaali,kus võistlevad 20
vabariigi parimat võistkonda
.Poistel nii hästi ei läinud 7koht.
Positiivset vastukaja pälvis
novembris isadepäevale
pühendatud isade ja poegade
paaristurniir võrkpallis.Idee
korraldada taoline võistlus oli
mõttes juba aastaid.Selaastal sai
teoks tänu tublidele poistele ja
nende sportlikele isadele.
2007.a. jaanuari alguses sõitsin
lastega Tallinna Saku
Suurhalli,et saada osa Euroopa
CEV Cup Karikasarja
mängudest võrkpallis.Nägime
kuidas
korraldatakse
tipptasemel võistlust,kui
tehnilised ja pikad on tänapäeval
noored, andekad sportla-sed.
Elasime
valjuhäälselt,
pasunate,trummide

saatel kaasa võitluslikule eestisoome tippklubide Tallinna
Selveri ja Sampo Pielavesi
mängule,mille eestlased
kahjuks kaotasid.
Jaanuaris pidasid tulised
lahingud maha klasside
segavõistkonnad
(4P+2T).Arves-tust pidasime
kahes vanuses 9-12 klass ja 58 klass.Võitjateks vanemas
astmes 12-ja nooremas astmes
8a
klass.Kohtunikena
tegutsesid treening grupi
õpilased ja said ülesandega
korrekselt hakkama.
Veebruaris toimunud Pärnu
Maakoolide 8-9 klassi
võrkpalli meistrivõistlustel Sindi
Gümnaasiumi ja Audru
Keskkooli tütarlaste iga
aastane vastasseis I –koha
pärast, lõppes kolmegeimilise
tasavägise mängu järel vastase
võiduga .Seega II-koht
maakonnas.Samavanused
poisid pidid leppima 7-kohaga.
Märtsis Pärnu Maakoolide 67 klasside võrkpalli
meistrivõistlusel osalesime
pois-te võistkonnaga .Kahjuks
ei vedanud alagrupiga ,nii jäigi
võimalus võidelda parimatele
kohtadele unistuseks,5-koht ei
vastanud meie mänguoskustele.
Lõpuks saabus tütarlastel kätte
aeg katsuda oma võistlusvormi
v a b a r i i g i
parimamatega.Kevadisel
koolivaheajal( 17-18.märtsil
)kogunes Kalevi Kooliliiga
2007 finaalmängudele
Viljandisse kokku 37
tütarlaste-poiste
võistkonda.Rahaliste raskus-te
tõttu ei saanud osaleda üks
tütarlaste ja kaks poiste
võistkonda.Tänan kooli
juhtkonda,kes leidis vahendid
võistlustega seotud kulude

katteks meie võistkonnale.
Esimesel päeval mängisime
Viljandi Maagümnaasiumi
uhkes spordikompleksis.
Raskelt tulid võidud Iisaku
Gümnaasiumi ja Koeru
Keskkooli ,kergemalt Tallinna
Tõnismäe Reaalgümnaasiumi
ja Lokasa Gümnaasiumi
võistkondade üle.Seega
saime õiguse mängida
järgmisel päeval kõige
k õ r g e m a t e l e
kohtadele(s.o.1-4 kohani).
Finaal toimus Viljandi
Spordihoones.Esimes
mängus läksime kokku kohe
võistlus- tuste hilisema võitja
Valjala
Põhikooli
võistkonnaga.Tunnistada tuli
pikkade,hästi tugevate
löökidega
saarlaste
paremust.Võistlussüsteemi
järgi saime mängida edasi
3-4
kohale
Kohila
Gümnaasiumi võistkonna
vastu.Esimese geimis olime
lähedal
geimivõidule(23 meil,vastasel
20 punkti),kuid omad
eksimused mängus andsid
võidu vastasele.Teises geimis ei
tulnud meie tüdrukutel enam
midagi välja ,olid “krampis”.
Vaatamata kibedale kaotusele
olid
tüdrukud
väga
tublid..Tänan võistkonda
ilusate
mängude
ja
koosveedetud aja eest.,olla
vabariigis IV-koha omanik ei
ole paha saavutus.
Punkti paneme hooajale mai
keskel juba 5 aastat järjest
k o r r a l d a t u d
sõpruskohtumisega võrkpallis
tütarlatele ja poistele Vändra
Gümnaasiumiga.Seekord
korraldab kohtumise meie
kool.
Treener-õpetaja Nanni Kull

Sindi Linnavolikogu 10.mai 2007. istungil
1. Kinnitati Sindi Linnavolikogu revisjonikomisjoni akt.
Revisjonikomisjon kontrollis vastavalt volikogu poolt kinnitatud
tööplaanile Sindi linnavalitsuses:
- linnavara haldamist, lepinguid ja nende täitmist;
- Sindi linna 2006. aasta eelarve täitmist;
- Sindi Linnavolikogu otsuste täitmist.
2. Kinnitati Sindi linna 2006. aasta majandusaasta aruanne.
3. Kinnitati Sindi Linnavalitsuse struktuur ja koosseis.
Seoses linnavalitsuse ametnike töömahu ja vastutuse järjest
suurenemisega (osa ametnikel on töömaht ületanud igasugused
piirid) viidi läbi OÜ Geomedia poolt Sindi Linnavalitsuse struktuuri
ja teenistujate koosseisu ning nende töökirjelduste kohta analüüs.
Analüüsi tulemus näitas, et on otstarbekas muuta juhtimisstruktuuri,
mille tulemusena muuta linnavalitsuse töö tulemuslikumaks ja
süstemaatilisemaks.
Selleks vaja:
- moodustada linnavalitsuse struktuuriüksused-teenistused
ja muuta ametnike alluvussuhted selgemaks;
- vaadata ümber töötajate funktsioonid ja senine tööjaotus;
- otstarbekas on reguleerida linnakodanike vastuvõttu,
kehtestada selleks vastuvõtuajad, millest kinnipidamine
suurendab ametnike tööaja efektiivset kasutamist;
- luua juurde kolm töökohta: linnamajandusinsener,
lastekaitsespetsialist ja IT-spetsialist.
4. Kinnitati Sindi linna heakorraeeskiri.
Volikogu istungi materjalidega ja vastuvõetud õigusaktidega
on võimalik tutvuda Sindi Linnaraamatukogus ja Sindi
Linnavalitsuses.

Lugupeetud majaomanik!
Taas on alanud konkurss “Värvirõõm”,
milles kutsume osalema kõiki Sindi linnas
hooneid omavaid elanikke.
Linnavalitsus võtab vastu kodanike
avaldusi konkursil osalemiseks 15.maist kuni 15. septembrini.
Koostöös ES Sadolin AS on kokkulepitud linnakodanikele
fassaaditoodete müügil allahindlust jaehinnast - 20 % . Allahindlus
kehtib ainult Sindi Linnavalitsuse poolt registreeritud
avalduse(originaal) ja linnavalitsuse värvipassi ettenäitamisel
ülalpool esitatud ajavahemiku jooksul. Värvipass koostatakse
(koostöös majaomanikuga) Sindi Linnavalitsuse ehitusinseneri
juures.
Sadolini fassaaditoodetele annavad 20 % hinnasoodustuse
jaemüügihinnast:
AS RAUTAKESKO kauplus K-RAUTAKESKO
Papiniidu 3, Pärnu
OÜ VÄRVIKESKUSTE GRUPP
Papiniidu 19, Pärnu
ESPAK PÄRNU AS kauplus EHITUSMATERJALID
Papiniidu 6, Pärnu
EHITUS SERVICE OÜ
Papiniidu 5, Pärnu

Võitjale on välja pandud üks 2007.- krooni
suurune peapreemia, lisaks antakse kaks 1000.krooni suurust
ergutuspreemiat.
Konkursi tulemused avalikustatakse ajalehes Sindi
Sõnumid ja Sindi koduleheküljel aadressi www.sindi.ee

Vasakul pildil tublid võrkpalli-tüdrukud. Vasakult-Veronika
Januskevits, Karmen Kapak, Evelin Nõmm, Agnes Vaarpuu, Maarja
Luik, Merili Luik, Mari-Liis Luik, Eveli Iloste

KUULUTUSED ja TEATED

Kased valged, haavad hallid...
…toomeokstel tuhat õit. Oli
ikki ilus laul omal ajal.
Laulsime siis kõrvu kõikide
vennasvabariikide rahvastega
ja lausa mitmes keeles. Ei
põlnd meil noortel aega vihata
ega kiva loopida. Elada
tahtsime. Ja kevad oli ilus…
Ja näe, elada tahan ma
praegugi. Nii palju huvitavat
on ümberringi, et kohe kahju
oleks veel siit ilmast ära
kolida. Et mis siis on vä?
Küll. Eriti veel siinsamas külje all. Sindit muudkui
kaevatakse ja kaevatakse üles. Niimoodi on kõik üles
sorgitud, nagu otsitaks tõsiselt miskit. Kunagi see va
Baskini Eino tegi ka nalja, et mitte ei saa aru, mida
nad ehitavad sinna plangu taha. Täpselt nii ütles minu
Heinu eile õhtul – mida nad kuradit ehitavad sinna
Pärnu maantee äärde. Laste liivakastiks on nagu liiga
pikergune, maja vundamenti ka nii tee äärde ei tohi
teha. Et äkki tuleb trotuaar. Ei kust mina tean. Kaks
valitsusaega on olnud minu aeg siin Sindis ja lubatakse
ikka teid ja värke, aga mulle tundub, et rohkem
kaevatakse ja songitakse kui miskit muud. Paneks siis
vähemalt selges eesti keeles sildi üles, et siin teeb see
ja see seda ja seda. Noh mujal maailmas on küll nii
kombeks. Siis läheksin otse sonkijate käest küsima,
ei peaks linna lehe veergudel

ja uuritakse, saame äkki oma esivanemate kohta midagi
täpsemalt teada. Et kas oli ikka õige vabriku aegadel
see va karskusliikumine? Meile Heinuga igatahes tundub,
et ega see karskus siit Sindi linnast kuhugi kadunud pole.
oma muret kurtma. Aga muidu on tore, et kaevatakse
Et miks vä? Vaata, igal aastal olen mina saanud uue, või
kellegi teise vana, kleidi selga panna ja Sindi linna
sünnipäeva tähistada. Sel aastal põlnd miskit pidu. Ilmselt
otsustati, et kui poes viina ei müüda, pole vaja ka
linnarahval oma linna sünnipäeva pidada. Ühest küljest
saan ma muidugi aru – pole vaja neid rahvakogunemisi.
Kes valvab? Aga teisalt võttes oleks seltsimajas võinud
selle peo küll 1.mail ära pidada – maja koledamaks
muutmist põle karta ja kultuurihälli ees palju suuri autusid
turvamas niikuinii. Näe, tahtsin ükspäev sinna
kingamüügile minna, aga ei pääsend ligi. Panin va rumal
lahtised jalanõud jalga, aga eelmisel päeval sadand vihm
oli loigu tekitanud ja teiselt poolt lähenedes oli kopp ees.
Sõna otseses mõttes oli kopp seltsimaja ees ja minul ka,
nagu mu õepoja poeg räägib – kopp ees. Jäi kaup üle
vaatamata ja tuju oli kohe kehv. Naabri Valve rääkis ka,
et tema jätab lausa oma sünnipäeva pidamata, et kus sa
näitad sugulastele sellist kodulinna. Ma rahustasin ta
maha, et las tulevad mööda Paide maanteed ja keeravad
kohe sinna Jaama kohvikusse. Seal hää koht väikese
peo pidamiseks. Me käisime Heinuga vrii kardulaid
söömas. Meeldiv pererahvas ja puhas õhk. Valve lubas
mõelda. Hea, kui mõni inimene ikka mõelda veel
mõistab. Eks hääd mõtlemist teilegi kaaslinlased!
Maali Vingu

Kuningas on valitud-elagu kuningas!
12.märtsil alanud Sindi Noortekeskuse
lauamängude kuninga valimised lõppesid alles
aprilli lõpus. Võisteldi kabes, lauajalgpallis,
koroonas ja GO-s. Alad valiti põhimõttel,
et just neid mänge populariseerida.
Lauamängude kuningas pidi saavutama nelja
ala kokkuvõttes parima tulemuse. Iga ala
parim sai kuningapoja nimetuse.
Kokku osales võistlustel 33 noort. Peakohtunikuks
oli Mihail Shorin.
Lauamängude kuningaks sai pingelises heitluses Egert
Kiviselg.

Lauamängude kuningapojad on : Andrei
Vaitti – lauajalgpall, Risto Aas – kabe,
Mario Link – GO, Denis Ivanov –
koroona. Kõik võitjad said veekeskuse
kinkekaardid. Lisaks valiti kõikide osalejate
vahel veel kaks kinkekaarti, mille võitsid
Kadi Ann Busch ja Kätlin Narusk.
Sügisel on kavas noortekeskuse MMM võistlus , mis
lahtiseletatult tähendab - meie maja meister.
Õnnitleme võitjaid ja julget pealehakkamist sügisestel
võistlustel.
Helle Vent

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
Feliks Siitam
Leida Järvsoo
Liis Kalmes
Õilme Reial
Arno Toompere
Natalja Pavlova
Salme-Liisbeth Kuningas
Vaike Lättekivi
Valentin Hrenov
Heino Kukk
Uno Oll
Ada Haljasmets
Ülo Reinsalu
Johannes Lehe
Ats Mehine
Arno Kask
Jaan Muri
Heivi Karjel
Tamara Bespalova

17.06.1915
14.06.1919
29.06.1920
18.06.1921
07.06.1922
20.06.1922
01.06.1924
24.06.1926
17.06.1927
17.06.1927
18.06.1927
2.06.1932
9.06.1932
23.06.1932
11.06.1937
12.06.1937
14.06.1937
18.06.1937
26.06.1937

92
88
87
86
85
85
83
81
80
80
80
75
75
75
70
70
70
70
70

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



Sindi elanik ostab Sindis aiamaa või
suvilakrundi.
Tel. 4452422



Sindi Konsum
võtab suveperioodiks
tööle täisealisi
kooliõpilasi.
Info 44 75 830, 44 20 533
või kauplusest.



A.Kase 8.mälestusvõistlus tõstmises
26. mail 2007.a. kell 11.45 Sindi Seltsimajas



Pärnumaa Suvemängud Paikusel 02.03.juuni 2007.a.
Tule ja osale oma linna eest Anna enne teada
kuni 25.maini H.Artelile 56699791 või meilitsi.
Vajalik eelregistreerimine ja toitlustamise
korraldamine.



Rootsi klassikaline massaazh. Sindis
Info telefonil 56488767 Ly

Jaama kohvik (Raudtee 20)
avatud iga päev kell 10.00 - 20.00
Pakume nii kohapeal kui kaasa ostmiseks
erinevaid praade friikartuliga, hamburgereid,
salateid, võileibu, pannkooke, magustoite,
saiakesi, jäätisekokteili, kohvi (ka latet,
cappuccinot, espressot) jm.

Olete alati oodatud!
NB! Võimalik tellida peolauda kohapeal
kuni 30 inimelele.

Sünnid
Palju õnne!

Kevin Kleine
Lisette Kunder
Artjom Malinovski
Marleen Mets
Mattias Esken

09.04.2007
27.04.2007
30.04.2007
05.05.2007
08.05.2007

Mälestame lahkunuid
Robert Tenno
Emilie Ennok
Marie Ennok
Maria Vesselova

19.04.2007
4.05.2007
9.05.2007
12.05.2007

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

Hind 2 krooni

