17 (131) Ilmub aastast 1996

juuni 2007

Juuni alguses avati Sindi uued Sindi linna kerkib uus kaubahall
tenniseväljakud
Kui siiani on Sindi noored käinud
tennist harjutamas Sindi gümnaasiumi
spordisaalis või Pärnus, siis nüüd on
lõpuks võimalus oma oskusi arendada
spetsiaalsetel tenniseväljakutel oma
kodulinnas.
Linnavalitsuse vahetus läheduses rajatud tenniseväljakutele
oodatakse nii lapsi kui täiskasvanuid, nii algajaid kui edasijõudnuid.
Laste treeningurühm treener Heiko Annuse (tel 5397 3007)
juhendamisel on tegutsenud juba paar aastat, kuid oodatud on
ka algajad.
Kogenud juhendajate käe all on võimalik ka päris algajatel
täiskasvanutel tennisemänguga tutvust teha.
Esialgu on tenniseväljakud avatud kell 10-20. Vihmase ilmaga on
väljakud siiski suletud.
Mängutund täiskasvanutele maksab 75 kr ja kaks järjestikust tundi
125 krooni. Õpilastel ja üliõpilastel tuleb maksta tunni eest 50 kr
ja kahe tunni eest 75 krooni. Algajate kümnetunnine treening-tsükkel
maksab 400 kr (sisaldab reketi ja palli kasutamist).
Soovi korral on väljakut võimalik ka ette broneerida.
Tenniseväljakul treenijatel tuleks arvestada kindlasti sellega, et
tennis eeldab spetsiaalseid jalanõusid. Kindlasti ei kõlba
tenniseväljakutele tavalised treeningjalatsid. Parim lahendus on
varustada end spetsiaalsete tennisejalatsitega, aga ka tavalised
tennised ajavad esialgu asja ära.
Hetkel puudub tenniseväljakute juures pesemisvõimalus, aga juba
järgmiseks suveks loodetakse see tekitada. Ja ka väljakute ümbrus
on plaanis uuel aastal korda teha.
Väljakute reserveerimiseks ja kursuste kohta info saamiseks
pöörduda administraatori poole linnavalitsuse hoone keldrikorrusel
või helistada telefonil 5383 0210.

Maikuu viimastel päevadel
alustati vundamendi rajamist
suurimale uusehitisele Sindis
viimase kolmekümne aasta
jooksul. Postkontori kõrvale
kerkib uus kaubahall.
Kaubahalli rajamisest on
sintlased unistanud juba aastaid.
Elementaarsed toidu- ja
tööstuskaubad soovitakse kätte
saada kodu lähedusest ja ka
igasugune konkurents on ainult
teretulnud. Seda eelkõige
tarbijate seisukohalt vaadatuna,
sest ainult konkurentsitingimustes on lootust üldise
teeninduskvaliteedi tõusule.
Leedukatele kuuluv Maxima-

keti kaubahall kerkib ligi 1000
ruutmeetrisele maalapile ja sinna
pääseb nii Pärnu maanteed
mööda kui ehitusjärgus Veetorni
tänava kaudu otse Paide
maanteelt.
Müügipinda on uues kaubahallis
planeeritud 486 ning suurema
osa sellest haarab enda alla
toidu- ja esmatarbekaupade
müügisaal. Ühe osa müügialast
on Maxima lubanud jätta ka
rendipindadeks.
Maxima- keti lubaduste järgi
hakatakse Sindis pakkuma
ligikaudu kolm tuhat nimetust
erinevat kaupa.
Eestis tegutseb hetkel kokku 39

Maxima poodi ja nendest
suurimate kaubavalik ulatub 12
000-nde erineva kaubaartiklini.
Maxima on keskendunud
peamiselt kiirele käibekasvule
ja vähem kasumile.
Hinnataseme
poolest
konkureeritakse
Säästumarketiga.
Ehitus peaks esialgsete
lubaduste järgi valmima
1.oktoobriks.
Maxima poe valmimisega tekib
Sinti juurde mitmeid uusi
töökohti. Sintlased ootavad
uuelt poelt eelkõige uut kvaliteeti
teeninduses. Kristiina Sauväli

Sindi Gümnaasium ootab jätkuvalt registreerima 2007/08
õppeaastaks nii eesti kui ka vene õppekeelega 1. klassi
astujaid!
Lapsevanemat ja tulevast õpilast oodatakse Sindi Gümnaasiumi kantseleis
igal tööpäeval kella 9.00 kuni 15.00.
Kaasa võtta lapse sünnitunnistus/pass ja lapsevanema
isikut tõendav dokument.
Sindi Gümnaasiumi aadress:
Kooli 9, Sindi, 86705
Kantselei telefon: 44 52 444
E-post: sg@sindi.parnu.ee
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UUDISED
Sindi teed saavad sügiseks
korda
Aasta kestnud kaevetööd on Sinti toonud puhta
vee
ja kanalisatsioonitrassi kõrval ka üles kaevatud
sõiduteed. Üleslõhutud sõiduteed on töid teostava AS Akronto
poolt siiani endisel kujul taastamata. Linnavalitsusega sõlmitud lepingu
järgi on tänavakatete taastamiseks aega kuni käesoleva aasta
novembrini.
Sindi abilinnapea Rein Ariko ütles ajalehele “Pärnu Postimees”, et
mullu tehtud kaevetööde järel ei nõudnudki Sindi Linnavalitsus
torufirmalt tänavakatte kiiret taastamist, sest maapind peab
kaevekäigu kohal vajuma enne kui seda teekattepinnasega või
asfaldiga katta. Ariko arvas, et suurem osa tänavaist jõutakse linnas
korda teha juba suvel. Tänavate olukorda halvendabka linna kerkiva
Maxima-kaubahalli ehitus, mis suurendas kaevetööde mahtu veelgi.
Peale selle on Sindi linnavalitsus ette võtnud korrastada Vee ja Jõe
tänav, mis saavad mõlemad endisest parema katte.

Linna haljasalad uuenevad järk-järgult
Sügisel Wöhrmanni parki maha istutatud ja kevadel esimest õieilu pakkunud tulbid on
nüüdseks oma õitsemise lõpetanud ja järje rõõmsavärvilistele suvelilledele üle andnud.
Tähelepanelik linlane märkab kindlasti, et nii linna südames asuv Wöhrmanni park kui mitmed
teised Sindi linna haljasalad on varasemaga võrreldes tublisti värskendust saanud. Siiasinna tekib juurde uusi lille-ampleid, hoolitsetud linnapargid meelitavad rohelusse ka neid
linlasi, kes varem asotsiaalse klientuuri külluse tõttu parkidest eemale hoidusid.
Hulgaliselt uusi pinke parkides ning kõnniteede ääres teeb meele rõõmsaks eelkõige
eakamatel jalutajatel. Lapsed ootavad aga põnevusega oma lemmikuks kujunenud Jaama
tänava mänguväljaku valmimist.
Eelmisel suvel tööd alustanud linna-aednik on härjal sarvist haaranud ja aastaga tõestanud,
et ka lihtsate vahenditega on võimalik saavutada hea tulemus kui vaid pealehakkamist ja
tahet on. Jätkuks vaid inimesi, kes teiste tööd ja vaeva hinnata oskavad.
Tekst ja foto: Kristiina Sauväli

Sindi lasteaed saatis kooliteele oma
järjekordsed kasvandikud
1.juunil oli Sindi lasteaias pidulik päev. Lasteaia lõpupidu! Kuipalju väikesed
päevakangelased selle päeva tähtsusest aru said, on küsitav. Kuid lapsevanemad ja
õpetajad olid silmnähtavalt elevil.
Kolm rühmatäit ilusaid rõõmsameelseid tüdrukuid ja vallatult tragisid poisse jätsid hüvasti
oma lasteaiaga. Ikka selleks, et alustada sügisel uut huvitavat etappi oma elus, kooliteed.
Sindi lasteaia õpetajad ja juhataja olid teinud kõik selleks, et see oluline päev oma pisikestele
sõpradele ja nende vanematele meeldejäävaks teha. Ja see õnnestus neil 200%. Kui laste
jaoks tekitas enim elevust lõbus paraad läbi linna ning meeleolukas aktus koos sellele järgnenud
peoga
oma
rühmakaaslaste ja
vanemate seltsis,
siis vanemad olid
liigutatud eelkõige
hoole
ja
armastusega
ettevalmistatud
sellest, millise
südamlikkuse ja
hoolega oli kogu
päev lasteaia poolt
ette valmistatud.
Aitäh
Teile
veelkord kõikide
lastevanemate
poolt,
Sindi
lasteaia pere!
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SINDI NOORED

Koolicanto Zhürii: vasakult Endla Murd, Laura
Junson, Evelin Mei

Koolicanto 2007 tulemused
5.-6.kl. – solistid
1. koht – Marilyn Ollep – Sindi G. õp. Aire Luhaoja
2.koht – Maret Palusalu - Tõstamaa KK – Ivi Kask
3.koht – Heleri All – tootsi PK õp. Kalli Rõõmussare
Ansamblite eripreemia Häädemeeste Keskkooli kvartett
Minoret ja Elon Miisna

Sindi Noortekeskuse liikmed vastuvõtul Soome sõpruslinna Anjalankoski linnapea juures. Pildil eest
vasakult: Mario Link, Allar Vaet, Helle Vent, Eero Mattila, teises reas vasakulr Riin Agar, Veikko
Niemi, kolmandas Matti Perho, Argo Ollep, Siim Miil.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.-9.klass solistid
1 – 2. koht Janet Oad Surju PK õp. Ivika Oad
Marte Toomla Uulu PK õp. Toomas Voll
3.koht Annika Ojasild Tihemetsa PK – õp. Tiia Hermann
saab järelejäänud summat kasutada maa eest
Õp. Kalli Rõõmussaare – eripreemia enim õpilasi välja Rahandusministeerium palub kodanikel meelde
tuletada, millises pangas asub nende tasumiseks. Kui sellist võimalust pole, võib
toonud õpetaja
erastamisväärtpaberiarve ja ning järele vaadata, kas erastamisväärtpaberid maha müüa või oodata
ü
v
i
t
a
m
i
s
t
.
arvele pole jäänud mõnd summat. h
10.-12.klass
Erastamisväärtpaberitehinguid teevad praegu üksnes EVP-de hüvitamist on võimalik taotleda veel vaid
1.koht
–
SEB Eesti Ühispank ja Hansapank. viimaseid päevi, 2007. aasta 1. juulini.
Argo Ollep –
S i n d i
Ka varem teistes, praeguseks kadunud pankades Erastamisväärtpaberid nimiväärtusega kuni 3000 krooni
Gümnaasium
asunud erastamisväärtpaberiarved on üle viidud hüvitatakse 2007. aasta viimases kvartalis. Suuremad
õp.
Aire
nendesse pankadesse. Erandiks on pankrotistunud hüvitised makstakse välja osadena, olenevalt EVPLuhaoja
EVEA pangas asunud arved, mis asuvad suletuna arvele jäänud summa suurusest kahe kuni viie aasta
2.koht
–
erastamisväärtpaberite keskregistris. Neid arveid on jooksul. Alla 250-krooniseid erastamisväärtpaberiarveid
Helen Valk
V ä n d r a
ei
hüvita.
avalduse alusel võimalik Hansapangas või SEB Eesti riik
Gümnaasium
Kasutamata
erastamisväärtpaberid
hüvitatakse
riigi
Ühispangas
kasutamiseks
taasavada.
õp. Kaja Saar
Kellel on erastatava maa eest hetkel veel tasumata, poolt vaid neile, kes seda õigeaegselt taotlevad.
3.koht – Jane
Sipelgas –
V ä n d r a
Gümnaasium
Lugupeetud majaomanik!
– õp. Kaja
Saar

1.juulil lõpeb EVP-de kasutamisaeg

Fotol: ArgoOllep Sindi Gümnaasiumist võitis solistide
10.-12.kl. konkursil 1.koha.

1.juulist suureneb pension
1. juulil tõstetakse riiklike pensionide baasosa 250 krooni
võrra. Selle tulemusel suureneb ka nende
vanaduspensionäride arv, kelle pension ületab 3000
krooni.
Kuni 3000-kroonine pension on maksuvaba, seda
summat ületav osa aga kuulub tulumaksustamisele.
Näiteks kui pension on 3200 krooni, siis 200 kroonilt
peetakse kinni tulumaksu 22% ehk 44 krooni.
Maksuvabale pensionile lisaks on nii töötaval kui ka
mittetöötaval pensionäril õigus üldisele maksuvabale
tulule, mis käesoleval aastal on 2000 krooni kuus.
Üldist maksuvaba tulu saab pensioni väljamaksmisel
arvesse võtta üksnespensionäri isikliku avalduse alusel.

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

Laul teeb rinna rõõmsaks...
Maakonna koolide laulukonkurss „Koolicanto” toimus selle aasta mais 15.korda, nendest kümme on läbi
viidud meie linnas. Kolmandat aastat toimus võistlus noortekeskuse eestvedamisel, mis on õpilastele heaks ürituste
organiseerimise õppimise kohaks.
Koos kunstiõpetaja Reti Üprausiga, noorsootöötajate Liidia Pihhuse ja Heike Metsaga meisterdasid noored
mitukümmend krepp-paberist roosi, mis värvilistele kangastele kinnitatuna kaunistavad seltsimaja lava veel juunikuu
lõpuni. Eriti tublid olid Anette Suviste ja Karin Tõnisson. Registreerimisel ja toitlustamisel olid abiks samad
neiud, Heike Mets ja Siim Miil.
Konkursi sõnalise osa viisid läbi Reeli Jantson ja Argo Ollep, kes ka ise esines ja koos õe Marilyn Ollepiga
oma vanusegruppides solistide arvestuses esikoha saavutasid.
Koolicanto hümni esitas Laura Junson, avasõnad ütles ürituse peaorganisaator Helle Vent ja Pärnu miss
2007 Hanna Tulnola. Viimane esitas ürituse lõpus koos sõpradega ka väga heal tasemel tantsušhow.
•üriisse kuulusid Evelin Mei, Endla Murd ja Sindi linna neiu Laura Junson, kellel selja taga hulga võite (
Tähtede laulu 1. ja 2.koht, Kuressaare vabariikliku laulukonkursi solistide 2. ja dueti 2.koht, Võruvisiooni 2007
solistide 1.koht, Koolicanto mitmekordne võitja).
Osales 14 kooli. Kui Sindi koolist oli varasematel aastatel alati mitukümmend esinejat, siis sel aastal osales 3
õpilast.
Täname toetuse eest sponsoreid Fein-Elast Estoniat, Baltic Jerseyd, Eesti Kultuurkapitali. Sügav tänu abi
eest ka Sindi Linnavalitsusele ja Sindi Seltsimajale .
Helle Vent, peakorraldaja

Keeleõppe huvilised!
Olete oodatud 06.08-10.08.2007 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolt korraldatud
keeleõppe suvekooli täiendama oma võõrkeelte oskust järgmistel kursustel :
1) inglise keel kesktase
2) inglise keel algtase
3) soome keel algtase
Saabumine koolitusele on planeeritud 06. august kell 11.30 Pargi 1, Pärnu kab.33 (kesklinna
õppekoht).
Täiendav informatsioon ka meie kooli kodulehel: www.hariduskeskus.ee- täiendõpe.
Lisainformatsioon ja registreerimine:
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Pargi 1, Pärnu
sirje.pauskar@hariduskeskus.ee või kursused@hariduskeskus.ee
44 27870
556 42968

KUULUTUSED ja TEATED


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.



Rootsi klassikaline massaazh. Sindis
Info telefonil 56488767 Ly


Ostan maad otse omanikult. Palun helistada
5810 6978

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.

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
Herta Haas
Viktoras Grigalovskis
Leida-Else Konstaabel
Olga Viidemaa
Salme Lepberg
Marta Künnapas
Pjotr Dubrovin
Herbert Sähka
Maria Nikešina
Olga Tarasova
Veera Kretško
Leida Kiviselg
Laine Väljamets
Lia Viires
Arkadi Grigorjev
Linda Meier
Evi Mitto
Sergei Pupin
Laine Jürimäe
Vaike Vahenurm
Marie Tolmik
Vaike Lorents
Helgi Pukk
Erna Hool
Leili Kägu
Saima Piirsalu
Taimo Nuut
Maria Vesselova
Kalju Bärlin
Maria Minkenen
Vassili Lukin
Maret Liitmaa

11.07.1912
22.07.1915
07.07.1917
05.07.1918
07.07.1919
18.07.1919
20.07.1920
17.07.1922
24.07.1922
14.07.1923
18.07.1923
08.07.1924
10.07.1924
22.07.1924
12.07.1926
15.07.1926
3.07.1927
7.07.1927
12.07.1927
15.07.1927
31.07.1927
2.07.1932
2.07.1932
3.07.1932
4.07.1932
12.07.1937
14.07.1937
17.07.1937
17.07.1937
27.07.1937
27.07.1937
29.07.1937

95
92
90
89
88
88
87
85
85
84
84
83
83
83
81
81
80
80
80
80
80
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70

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

Sünnid
Palju õnne!

ALICE ELVISTO
22.05.2007
IVAN IGNATOV
28.05.2007
ANDRA UUDIKAS
01.06.2007
HANDRO KRÜNBERK
03.06.2007
KAARI KASEMAA
12.06.2007

Mälestame lahkunuid
Liivi-Linda Murro
Liidia Kruglova
Novohatski Vladimir
Georgi Ignatov
Lembit Sütt

25.05.2007
31.05.2007
1.06.2007
5.06.2007
5.06.2007

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

Hind 2 krooni

