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Sellele eelneb usin luuramine ja uurimistöö linnas, et leida need elamud, mille seast
parim valida. Kuid vastavalt Sindi linna kodukaunistamise ülevaatuse
juhendile saavad komisjonile hindamiseks elamuid esitada ka kodanikud
ise. Ka komisjoni liikmed on väga tänulikult sellise abi eest, sest reeglina kolmest
inimesest koosnevale seltskonnale võib nii mõnigi kaunis kodu märkamata jääda.
Seega, olge palun usinad teatama meile enda, oma naabri või tuttava jne. elamust,
mis on rajatud hoole ja pühendumusega.

Abiks punktid, mis võetakse aluseks parimate elamute väljaselgitamisel:
- Elamute välisilme ja sobivus ümbrusega, linna omapära säilitamine;
- kõrvalhoonete välisilme ja nende sobivus elumajaga;
- territooriumi üldine kujundamine, haljastus ja heakord (muru, puud ja põõsad,
lilled)
- arhitektuursete väikevormide (piirded, väravad, kõnniteed, trepid, terrassid,
basseinid, kaminad, laste mängunurk jm) olemasolu ja sobivus aeda;
- krundi ratsionaalne planeering iluaias, tulundusaia, hoovi (materjalide
paigutuskoha) osas;
- territooriumi lähema ümbruse korrashoid (aiatagused kuni sõiduteeni jm.)
Võimalusi linnavalitsusele ilusa elamu teatamiseks on mitmeid: kas
helistades (üldtelefon 4451881 või linnaaednik 4451891), kirja või e- maili
(sindi@sindi.ee) saates või lihtsalt suusõnaline teade.

Meeldiv on tõdeda, et iga aastaga lisandub linna juurde uusi kauneid kodusid.
Jalutuskäigul mööda Sindi erinevaid piirkondi võib kohati palju hoole ja
armastusega rajatud koduaedasid. Suurem osa nendest on pererahva
aastatepikkuse töö vili, aga järjest lisandub juurde ka värskelt rajatud , ning
alles rajamisel olevaid aedu. 2007.a. kaunima Sindi majapidamise valimine

saab keeruline olema, sest hoolitsetud ning omanäolisi majapidamisi linnas
jätkub. Igale maitsele! Aga eks jalutage linnas ringi ja veenduge ise! Lehe
vahendusel toome Teieni mõned kaamerasilma ette jäänud pilkupüüdvatest
koduõuedest. Otsige need üles ja kiitke tegijaid! Ilusaid majapidamisi
tutvustame ka meie järgmises lehes!
Fotod: Kristiina Sauväli

Märgake kaunist kodu
Iga suve lõpuks annab linnavalitsus üle preemia ja kiidusõnad ühe kauni
Sindi kodu omanikule.

Raudtee 1

Raudtee 4

Ringi 31

Mänguvälja 5

Pärnu mnt.19
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Neli meeldejäävat sportlikku suvepäeva Otepääl
ehk kuidas Sindi tervisesportlased olümpiaadil käisid
12. - 15. juulil toimus Otepääl
kümnes IVV rahvusvaheline
tervisespordi olümpiaad.
See üritus toimub iga kahe aasta tagant erinevates
maades. Kuna ise olen osalenud 2001.a. Austrias ja
2003.a. Belgias, siis tekkis mõte osaleda juba suurema
grupi sintlastega ka samalaadsel üritusel Otepääl. See
on ju suur tunnustus Eestile korraldada selline

Edasi- kes ujuma, kes aga leidsid, et jäi veel väheks,
valisid lisaks veel Tehvandi rolleriraja ( 6 km ). Hoog
oli nii sees, et ka Pühajärvele jõuti veel jala. Seega sai
kõnnimaratoni pikkuseks 30 km. Tegelikult oli kavas
ka 42 km pikkune käimismaraton. Meie omad pidasid
seda nagu liiga pikaks, aga edaspidi mine tea?
Jalgratturite 25 km pikkuse raja asemel näitas aga
spidomeeter 31 km . Madsalt Pühajärvele jõudmiseks

ülemaailmne üritus ja meile hea võimalus osaleda.
Osalejaid oli sellel üritusel 36 riigist ja kokku ligi 4000
tervisesportlast.
Spordiklubi Kalju liikumisharrastajaid oli ühtekokku
kakskümmend üks. Olime kohal oma lipu ja vormiga.
Mis osavõtjate vanusesse puutub, siis meie
“pesamuna” oli 37 ja kõige eakam osaleja 71.a. Sellel
üritusel aga vanus ei loe. Terviseradadel oli näha
liikumas nii allameetrimehi kõrvuti kõrges vanuses, kui
ka kahe kepi toel liikuvaid inimesi. Keegi ei häbene ja
kõik tundsid rõõmu liikumisest ja teistega suhtlemisest.
Igaüks sai valida omale sobiva pikkusega terviseraja
ja siis seal imeilusat Otepää loodust nautides suhelda
norrakate, poolakate, eestlaste,sakslaste, itaallaste
ja jaapanlastega.
Mida me seal siis tegime? Igaüks valis tegevuse ise kes sõitis jalgrattaga, kes ujus, kes kõndis niisama või
tegi kepikõndi või jooksis ümber Pühajärve.
Meeldejäävaks muutis piduliku avamise Tehvandi
suusastaadionil näha esinemas rahvatantsijaid. Tekkis
tunne, et oleme mini tantsupeol.
Kui olümpiatule oli süüdanud 102- aastane nooruslik
vanapapi, siis see oli nagu stardipauguks öökäimisele.
Keegi ei pidanud paljuks läbida 6 km pikkust
öökäimise rada Pühajärvele. Sealt siis ikkagi istusime
bussi ja sõitsime edasi Madsa puhkekülla. Meid ootas
seal oma väike ööbimismaja puhketoa ja köögiga. See
asus 9 km Pühajärvelt.
Teine päev oli väga üllatuste- ja teguderohke. Peale
maitsvat hommikusööki puhkekülas valis enamus
Kääriku käimisraja. Need, kellel rattad kaasas aga
läksid avastama ümbruskonna tõuse ja langusi. Mis
selgus - pooled käijad leidsid jõudes tagasi finišisse,
et 10 km valitud raja pikkus oli 14 ja pooled olid
kogemata läbinud hoopis 20 km pikkuse raja.

oli eelnevalt jäänud seljataha juba 9 km. Väike
vihmasabin ei hirmutanud ja peale kerget kehakinnitust
meie Heleniga otsustasime külastada veel Käärikut.
Kui kella viie paiku Madsale tagasi jõudsime, siis näitas

kiiruseks on hoopis 0 km tunnis.
Eesti muusika õhtu külaliseks oli Marju Länik ja
tantsupõrandale kutsus ansambel Nööp. Vihm tegi
kahjuks peoõhtu veidi lühemaks kui osavõtjad seda
oleksid soovinud.
Hommikul maitsev kehakinnitus baasis ja siis oli võimalus
valida sportliku tegevuse või ekskursiooni vahel Tartu
Hansapäevadele. Kes jälle sõitis rattaga, kes veetis
aega Pühajärve SPA ujulas, kellel kaasas kepid, kellel
fotoaparaat, kes matkas ümber Pühajärve.
Õhtul grillisime ja veetsime ühiselt oma grupiga paar
meeldivat tundi oma puhkekülas. Ja jälle Pühajärvele
kantriõhtule. Tähelepanuta ei jäänud ka meie
kantritantsijad oma aktiivse kaasalöömisega
tantsupõrandal.
Viimasel päeval ei olnud kellelgi erilist huvi sportliku
tegevuse vastu ja üksmeelselt mindi jumalateenistusekle
Otepää kirikusse.
Oli aeg pakkida oma asjad, jätta hüvasti Madsa
puhkekülaga ja seada sammud lõputseremooniale.
Eestlased andsid üle terviseolümpialipu jaapanlastele järgmise samalaadse ürituse korraldamiseks Jaapanis.
Väike ekskursioon vaatamaks kus elavad meie
suusakuulsused ja ilusaid turismitalusid ning sõit
kodupoole võis alata. Aga külastamata ei jäetud mõned
päevad tagasi avatud Otepää Golfiklubi äsjaavatud
peahoonet.
Neljaliikmeline “ korralduskomisjon” aga leidis, et
sportlikku tegevust oli viimasel päeval nagu vähevõitu
ja siis Tõrvast välja jõudes peeti buss kinni, anti igale
reisijale uued osavõtjakaardid ning edasi tuli liikuda jalgsi
mööda ilusat jalgrattateed Tõrvast Helmeni. Poolel teel
ootas kõndijaid joogipunkt. Ühiselt arvati, et selleks
olümpiaks sportimisest nüüd aitab ja sõidame koju.
Viimase kõndimise ajal tuli aga paljudele meelde oma
kodulinn Sindi. Tekkisid küsimused, et kus on siis meie
linna kõnni ja jalgrattarajad?? Enne valimisi nagu kõik
valimisliidud andsid selle kohta ilusaid lubadusi!? Lootus
ju sureb viimasena.
Aga Otepäält jäid kõigile meeldivad mälestused. Kui

ratta spidomeeter,et olime rattapedaale tallanud 55 km.
Ega ta nii väga kerge polnudki , muidugi võrreldes
Sindis sõitmisega. Allasõites näitas kiirusemõõtja isegi
üle 40 km/h, aga ülesse jõudes tundus mõnikord,et

see Jaapan nii kaugel ei oleks, siis sõidaksime kahe
aasta pärast samas koosseisus sinna ja kutsuksime ka
teisi kaasa.
Tekst: Helle Artel
Fotod: Helen Parmen
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Sindi Linnavolikogu ja Sindi Linnavalitsuse liikmete
majanduslike huvide deklaratsioonid 2007.a.
Majanduslike huvide deklaratsioonid
esitasid ametiisikud
korroptsioonivastase seaduse § 14 lg 4
alusel deklaratsiooni hoidjale.
Deklaratsiooni hoidjaks on määratud
Sindi Linnavolikogu 09.03.2006 otsusega
nr 12 komisjon koosseisus: volikogu
esimees, linnapea ja linnasekretär.
Deklaratsiooni andmed avaldatakse vastavalt
korroptsioonivastase seadusele lisatud vormile:
I Üldandmed: 1. Ees- ja perekonnanimi. 2.
Isikukood (ei kuulu avalikustamisele) 3. Ametikoht.
4. Asutus (tööandja). 5. Ametipalga aste ja
ametipalk (põhitöökohal).
II Andmed vara kohta: 6. Kinnisvara (kuni
kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja
nende osad):otstarve, asukoht, kinnistuspiirkond ja
kinnistu number (asukoha aadressi näitamata); 7.
Registrisse kantud õhusõidukid, veesõidukid ja
autod; sõiduki liik ja mark ja väljalaske aasta; 8.
Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid (emitent, liik,
kogus, koguväärtus); 9. Pangaarved (pank, arve liik
ja nende arv);
III Andmed varaliste kohustuste kohta 10.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele,
kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga
või 50 000 krooni; 11. Muud varalised kohustused
, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise 6
kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui ametipalka
ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid);
IV Andmed tuluallikate kohta 12. Muud
regulaarsed tulud (palk, ja lisatasud põhitöökohal,
näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh
hüvitised; intressid; pensionid; töövõtust jms
saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või
tuluallikad (ei kuulu avalikustamisele);
V Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu
kohta 13. Maksustatav tulu (ei kuulu
avalikustamisele); 14. Dividenditulu (ei kuulu
avalikustamisele);
VI Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta
( ei kuulu avalikustamisele).
Deklaratsiooni järel on näidatud esitamise kuupäev.

SINDI
LINNAVOLIKOGU
LIIKMED
1.Irina Gofman 3.Volikogu liige. 4.Sindi linn. 5. Ei
ole. 6. Korter Sindi linnas nr 1537206, korter
Pärnu linnas nr 788705 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9.
Sampo Pank arveldusarve, SEB Eesti Ühispank
arveldusarve 10. Ei ole. 11. Ei ole. 30.04.2007.
2.Anne Järvsaar 3. Volikogu liige. 4. Sindi linn. 5.
Ei ole. 6.Elamu Sindi linnas nr 295706
(ühisomand), aiamaa Pärnumaal Tahkuranna vallas
nr 1138706 (ühisomand), korter Sindi linnas nr
1367206 (ühisomand), maakodu Pärnumaal
Saarde vallas nr 1975406 (ühisomand). 7.
Sõiduauto Volkswagen 1991(ühisomand). 8. Sindi
Tervisekeskuse OÜ osakud 2,5 osa 2500.krooni. 9. Hansapank arvelduskonto, tähtajaline
hoius, laenukonto; SEB Eesti Ühispank
arvelduskonto.10.Üliõpilaslaenu käendus 2001.
aastast, eluaseme laen 12538.17 EUR.
11.Hüpoteek korterile Sindi linnas. 20.04.2007.

3.Aleksander Kask . 3.Volikogu liige. 4. Sindi linn.
5. Ei ole. 6. Korter Sindi linnas, (abikaasaga
ühisomand), elamumaa Sindi linnas nr 1745506
(abikaasaga ühisomand). 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9.
Hansapank arveldusarve.10. Ei ole. 11. Ei ole.
30.04.2007.
4. Priit Kask. 3. Volikogu liige. 4. Sindi linn. 5. Ei
ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Toyota Carina II 1991,
sõiduauto Audi A4 1996. 8. Ei ole. 9. SEB Eesti
Ühispank arveldusarve. 10. Ei ole. 11.Ei ole.
30.04.2007.
5. Toomas Kuuda. 3.Volikogu aseesimees. 4. Sindi
linn. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Sindi linnas nr 88706,
väikeelamu- ja sihtotstarbeta maa Pärnumaal Sauga
vallas nr1420806, elamumaa Pärnu linnas 495105. 7.
Sõiduauto Toyota Avensis 2001.a. 8. Ei ole. 9.
Hansapank arveldusarve 3 tk., Hansapank
väärtpaberikonto 1 tk 10. Ei ole. 11. Ei ole.
30.04.2007.
6. Aleksander Mozessov. 3. Volikogu liige. 4.Sindi
linn. 5. Ei ole. 6. Aiamaa Pärnumaal Sauga vallas Pulli
külas 1485906, elamumaa (suvila) Sindi linnas AÜ
KOIT 2015906. 7. Sõiduauto Ford Sierra 1991. 8.
Ei ole. 9. Hansapank arveldusarve, SEB Eesti
Ühispank arveldusarve. 10. SEB Eesti Ühispank 100
000.- EEK. 11. Ei ole. 13.04.2007.
7. Viivi Palmissaar. 3. Volikogu liige. 4.Sindi linn. 5.
Ei ole. 6. Kinnistu Sindi linnas 868206, kinnistu Sindi
linnas 1239706. 7. Sõiduauto Ford Mondeo 1996. 8.
Ei ole. 9. Hansapank arveldusarve, SEB Eesti Ühispank
arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 30.04.2007.
8. Galina Petuškova. 3. Volikogu liige. 4. Sindi linn.
5.Ei ole. 6.Elamumaa Sindi linnas AÜ KOIT nr
1747206, elamumaa Sindi linnas AÜ KOIT nr
2538606 (ühisomand), elamumaa (korter) Sindi
linnas nr 1236906 (ühisomand). 7.Sõiduauto Volvo
460 1991. 8. Ei ole. 9. SEB Eesti Ühispank
arveldusarve 1 tk, SEB Eesti Ühispank tähtajaline
hoius 2 tk. 10. Ei ole. 11.Ei ole. 25.04.2007.
9. Oleg Pulst. 3.Volikogu liige. 4. Sindi linn. 5.Ei
ole. 6. Elamumaa Sindi linnas nr 718906. 7.
Sõiduauto VAZ 21011 1980., Mahtuniversaal
PONTIAC TRANSAM 1993. 8. Ei ole. 9.
Hansapank arveldusarve.10. Ei ole. 11. Ei ole.
11.04.2007
.
10. Mihkel Raju. 3. Volikogu liige. 4.Sindi linn. 5.
Ei ole. 6. Kinnistu Sindi linnas nr 614406
(ühisomand), kinnistu Sindi linnas nr 1305706,
kinnistu Pärnumaal Paikuse vallas nr 2604206. 7.Ei
ole. 8.Ei ole. 9. Hansapank arveldusarve 2 tk. 10. Ei
ole. 11. Autoliising Opel Astra. 24.04.2007.
11. Ene Pärkma. 3. Volikogu liige. 4.Sindi linn. 5.Ei
ole. 6. Elamumaa Sindi linnas nr 2742106. 7.
Sõiduauto Renault Clio 2005. 8. Ei ole. 9.
Hansapank arveldusarve, laenuarve,
kogumispensionikonto. 10.Hansapank 349623.EEK. 11. Ei ole. 12.04.2007.
12. Anna Rougijainen. 3. Volikogu liige. 4.Sindi linn.
5. Ei ole. 6.Kinnistu Sindi linnas nr 558306
(ühisomand), kinnistu Sindi linnas nr 1528806
(ühisomand). 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank
arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 30.04.2007.

13. Silva Sikk. 3. Volikogu liige. 4. Sindi linn. 5. Ei
ole. 6. Väikeelamumaa Sindi linnas nr 24269. 7. Ei
ole. 8. Ei ole. 9. Nordea Pank arveldusarve, SEB
Ühispank krediidiarve. 10. Nordea Pank 124800.EEK. 11. Ei ole. 26.04.2007.
14.Mari Suurväli. 3. Volikogu liige. 4. Sindi linn. 5.
Ei ole. 6. Elamumaa Pärnumaal Paikuse vallas nr
1721, elamu(1/3) Harjumaal Tallinnas nr 12679,
elamu (3/4)Pärnu linnas nr 551. 7.Sõiduauto
Volkswagen Golf 1989, sõiduauto Opel Astra 1993.
8.Ei ole. 9. Krediidipank arveldusarve, SEB Eesti
Ühispank arveldusarve. 10.Krediidipank 251803.70
- EEK. 11.Ei ole. 21.06.2007.
Volikogu esimees Toomas Asi esitab oma
majanduslike huvide deklaratsiooni siseministrile ja
see avalikustatakse Riigi Teatajas.

SINDI
LINNAVALITSUSE
LIIKMED
1.Rein Ariko. 3. Linnavalitsus liige, abilinnapea. 4.
Sindi Linnavalitsus. 5. 12 000.- EEK. 6. Korter
Pärnu linnas nr 722905 (ühisomand 50%), korter
Tartu linnas nr 2319603 (ühisomand 50%). 7.
sõiduauto Moskvitš 2140117 1987, sõiduauto
Volkswagen Golf Variant 2002. 8. Ei ole. 9.
Hansapank arvelduskonto 3 tk., laenukonto 1 tk,
pensionikonto 1 tk. 10. Hansapank 9479,67 EUR.
11.Ei ole. 25.04.2007.
2. Silvia Talts. 3. Linnavalitsuse liige;
vanemraamatupidaja. 4. Sindi Linnavalitsus.
5. 7700.- EEK. 6. Maatulundusmaad Pärnumaal
Sauga vallas nr 1108406, nr 1108506, nr 1108606.
7. Sõiduauto Volkswagen Polo 1997. (ühisomand).
8. Ei ole. 9. Hansapank arveldusarve. 10. Ei ole. 11.
Ei ole. 26.04.2007.
3. Andres Annast. 3. Linnavalitsuse liige,
sotsiaalnõunik. 4.Sindi Linnavalitsus. 5. 8190.- EEK
ja lisatasu 1400.- EEK. 6. Korter (1/2) Sindi linnas
nr 1369106, elamu (1/3) Pärnumaa Kilingi-Nõmme
nr 1399506. 7. Sõiduauto VW Golf 1993. 8.
Hansapank Pensifond kogus 2126,25, nimiväärtus
16,57 koguväärtus 35232,6 EEK. 9. Hansapank
arveldusarve 1 tk, arvelduskrediidiarve 2 tk.,
laenuarve 2 tk. 10. Hansapank 6781,29 EEK,
Hansapank 23758,18 EUR. 11. Hüpoteek
Hansapanga kasuks.
Linnapea Mati Mettus esitab oma majanduslike
huvide deklaratsiooni siseministrile ja see
avalikustatakse Riigi Teatajas.

Lia Oras
Linnasekretär
Sindi Linnavalitsus

Hoidkem Sindi linna!
Oli päikesepaisteline kevadhommik. Linnulaul,
hiirekõrvus puud, “miljonivaade” üle Pärnu jõe
hõbedase veevoo kaunile vastaskaldale.
Siin on Sindi “väliujula“, kus mitmeid põlvkondi
linnakese lapsi on ujuma õppinud, noored paljudel
aastatel mõnusalt suvepäevi veetnud, perekonnad
lastega lõõgastunud. Siin on peetud üle-eestilisi
ujumisvõistlusigi, rääkimata kohalikest ja
maakondlikest.
Nii armetus olukorras kui tänavu kevadel, ei ole see
sintlaste armastatud paik varem küll olnud. Ujulamajas
kõik aknad kildudeks pekstud, mööbel purustatud,
ruumid lagastatud, joomingute rämpsu ning klaasikilde
täis. Ümbruskonnas on vedelemas praht. Teadjad
mehed ütlesid, et purustatud pudeleid ja klaasikilde
on visatud jõepõhjagi. Kahju, et ka need on sintlasd,
kes siin nii rõvedalt on märatsenud.

Meie noor energiline linnaaednik Sirli Pedassaar
algatas Sindi Naisliidule esinedes mõtte korraldada
laupäevak väliujula korrastamiseks. Üritus sai teoks
ja sellele pani õla alla Sindi Kommunaal eesotsas
Oleg Pulst´iga. Kaasa lõid ka seltsimaja töötajad
Priit Kase õhutusel.
Laupäevakul oli kohal 10-20 teotahtelist sintlast.
Peale linnavalitsuse ja seltsimaja inimeste oli ka paar
vanamemme naisliidust ja kaks ennast-salgavalt
töötavat koolipoissi Joosep ja Mario. Hea, et
kommunaali mehed olid vajalikud tööriistad ja prahi
äraveoks masinadki varunud.
Kõik tegutsesid hoogsalt ja üksmeelselt, põlgamata
musta tööd ja ilget rämpsu. Paari tunniga saadi praht
majast koristatud ning ümbrus puhastatud.
Tänud kõigile, kes laupäevakul kaasa lõid.
Virisemise asemel paneme ise käed külge!
Hoiame oma kodulinna!
Tekst: Urve Lusmägi

KUULUTUSED ja TEATED


Sindi elanik ostab Sindis aiamaa või
suvilakrundi.
Tel. 4452422


Ostan maad või metsa otse omanikult,
ilma maakleri vahenduseta! Palun helistada 5810
6978


Rootsi klassikaline
massaazh. Sindis
Info telefonil 56488767 Ly

 Sindi Konsum võtab
suveperioodiks tööle
täisealisi
kooliõpilasi.

Lugupeetud majaomanik!
Käimas on 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
OÜ VÄRVIKESKUSTE GRUPP
ESPAK PÄRNU AS kauplus EHITUSMATERJALID
EHITUS SERVICE OÜ kauplustes
Võitjale on välja pandud üks 2007- kroonine peapreemia,
lisaks antakse kaks 1000- kroonist ergutuspreemiat
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Paul Riismann
Endel Rausk
Salomeja Molodina
Elvine Pukk
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Sindi Gümnaasium registreerib 2007/08
õppeaastaks eesti ja 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.
Aadress:Kooli 9, Sindi, 86705

Konkursi tulemused avalikustatakse ajalehes Sindi
Sõnumid ja Sindi koduleheküljel aadressi www.sindi.ee

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!

Info 44 75 830, 44 20 533
või kauplusest.

Kantselei telefon: 44 52 444
E-post: sg@sindi.parnu.e

Jaama kohvik (Raudtee 20)
avatud iga päev kell 10.00 - 20.00
Olete alati oodatud!
NB! Võimalik tellida peolauda kohapeal kuni 30
inimelele.

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

Sünnid
Palju õnne!

Sander Kuznetsov 03.07.2007.a
Elmi Reekab 03.07.2007.a

Mälestame lahkunuid
Nikolai Rešetnjak 13.07.2007.a
Liis Ala 16.07.2007.a

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

Hind 2 krooni

