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KOOLITEATED
Esimese klassi
lastevanemate
koosolek toimub
27.august 2007
kell 18.00 Sindi
Gümnaasiumi aulas!
Klassijuhatajad: Naima Soosaar ja
Ave Aaslaid

august 2007
6.augustil avati pidulikult Sindi tenniseväljakud
Päikesepaistelisel avamispäeval kohal viibinud Eesti Tennise Liidu (ETL) president Urmas Sõõrumaa
(suurel pildil ülikonnas) andis Sindi volikogu esimees Toomas Asi´le ETL tunnustuse märgiks üle tahvli
“Eesti Tennise Liidu poolt tunnustatud Sindi tenniseväljakud”. Projekti eestvedajal Toomas Kuudal (suurel
pildil keskel) on põhjust tehtu üle heameelt tunda. “Avavõrgu” lõikasid läbi Pärnu maavanem Toomas
Kivimägi, Urmas Sõõrumaa ja Toomas Asi. Pealtvaatajad said osa nii noorukeste tulevaste tenniselootuste
kui jätkuvalt heas vormis veteranide mängust.
Fotod:Urmas Luik, Pärnu Postimees

Sindi linnavalitsus maksab
kooliminejatele toetust
Lisaks riigipoolsele
koolitoetusele
maksab
Sindi
Linnavalitsus
r a h a l i s t
koolitoetust
500krooni 2007/
2008 õppeaaastal
esimesse klassi
mineva lapsega
perele, kes on kantud
Sindi linna elanikeregistrisse. (Sindi Linnavalitsuse 07.08.
2007 korraldus nr 220) ja ühekordset rahalist
koolitoetust 300 krooni põhikoolis või
gümnaasiumis käiva lapse kohta Sindi linna
elanikeregistris olevatele kolme ja enama (kuni
kaheksateistaasta vanuse) lapsega peredele.(Sindi
Linnavalitsuse 07.08. 2007 korraldus nr. 217)
Esimesse klassi mineva lapse toetuse saamiseks tuleb
Sindi Linnavalitsusele esitada avaldus. Kolme ja enama
lapsega pere koolitoetuse saamiseks peavad avalduse
esitama need, kes varasematel aastatel pole toetust
saanud.

Kooli töövihikud
Sindi Gümnaasiumi 1. - 9.klasside õpilased saavad
töövihikud kätte TASUTA
klassijuhataja käest esimesel
koolipäeval.Gümnaasiumi
õpilased saavad töövihikud
kätte esimesel koolinädalal
raamatukogust
makseviitungi alusel.
Sularahas müüki ei toimu.
Töövihikute maksumuse
suurust saab vaadata Sindi Gümnaasiumi kodulehelt
(http://www.sindi.parnu.ee) pärast 22.augustit.
Töövihikute raha palutakse kanda Sindi
Gümnaasiumi arveldusarvele Hansapangas a/a
1120191021
MÄRKSÕNAGA “TV, õpilase nimi ja klass,
summa”

Sünnid! Palju õnne!
Brigitte Haller 13.07.2007
Martin Murdla 18.07.2007
Merilin Haasma 10.08.2007

Kaks roosat päkka,
kaks särasilma
on teie rõõmuks
sündinud ilma.
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Seadke sammud raamatukokku!
Suur suvi hakkab varsti lõppema. Läbi on
saanud remonditööd seltsimajas, mille
käigus sai rõõmsama väljanägemise ka
raamatukogu fuajee.
Suve jooksul saabus raamatukokku päris
palju uusi raamatid ning augustikuu esimestel
päevadel seadsime näitusena üles sintlase
Hanno Pangsepa fotoseeria „Puud oli, puud
olid…”.
Alates septembrikuus ootame taas oma
lugejaid raamatukokku ka laupäeviti. Arvuti
kasutamine ning WiFi leviala, koopiate
tegemise ning printimise võimalused on
endiselt raamatukogu poolt pakutavate
teenuste nimekirjas. Kuna kevadel kinnitati
Riigikogu poolt rahvaraamatukogude tööd
korraldava seaduse uus redaktsioon, tuleb
ka meil üle vaadata oma raamatukogu
põhimäärus ning kasutamiseeskirjad ning kinnitada need Sindi linnavolikogu poolt.
Suurematest muudatustest anname teada kõigile lugejatele infovoldiku või siis
raamatukogu kodulehekülje kaudu. Tuletan siinkohal meelde, et klikates meie
kodulehel http://www.raamat.sindi.ee/ lingil Elektronkataloog saate ise täieliku
ülevaate raamatutest, mis meil olemas on.
Meeldivate kohtumisteni Sindi Linnaraamatukogus!
Ene Michelis
raamatukogu juhataja

Sindis alustab sügisest tegevust
mägimatka suunitlusega matkaring
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus kuulutas välja projektikonkursi
„Avatud Noortekeskus, kui varaait” vol 2. Konkurssi toetavad HTMi
Noorteosakond ja Hasartmängumaksu Nõukogu.
„Noortekeskus kui Varaait” vol 2 on jätkuprojekt 2006. aastal alanud samanimelisele
projektile, mille tulemusel valiti projektikomisjoni poolt välja 18 noortekeskust, mille
igapäevase töö juurde liideti ka Varaaida ressursikeskuse teenus.
Konkursi eesmärgiks on Eesti avatud noortekeskuste arendamine ja noortele
suunatud tegevusvõimaluste mitmekesistamine. Toetatakse avatud põhimõttel
töötavate ressursikeskuste – nn varaaitade loomist üle kogu Eesti. Konkursi
tulemusel laiendatakse pakutavate noorsootööteenuste tegevusulatust, kvaliteeti
ja arendatakse ANK-te vahelist koostööd.
Tulevane „varaait” on koht, mis omab avatud noortekeskuse teenuste
mitmekesistamiseks vajalikke vahendeid ja laenutab ja annab kasutada (nt taotleja
territooriumil) vahendeid teistele noorsootöö tegijatele tasuta ning kasutamiseks ainult
mitte-ärilistel eesmärkidel. Laenutustingimustega saate tutvuda Eesti ANK
kodulehel.
Projektikonkurss on avatud kõikidele NOORTEKESKUSTELE üle Eesti, sh juba
eksisteerivatele Varaaitadele, mis vastavad konkursi tingimustele.
Projektikonkursi kogueelarve on 1600 000 krooni.
Eraldatava toetuse maksimumsumma ühe ANKi kohta on 85.000 krooni, mis on
85% projekti kogueelarvest. Projektikonkursi taotluste tähtaeg oli 27. aprill 2007.
2006.a Sindi ANK-i projekti eelarve oli 87.500.-, millega saime muusika- ja
esitlusvahendeid.
2007.a. Sindi Avatud Noortekeskuse projekti eelarve oli 88 439.- , milles taotlesime
vahendeid mägimatka suunitlusega matkaringile.
Ring alustab tööd sel sügisel. Demonstratsioonesinemine toimub septembris ja selle
kohta tuleb täpsem info Pärnu Postimehes ja Pärnu
Raadios. Ringi juhendaja on instruktor Viljar Viik.
Oleme käesoleval hetkel Pärnu maakonnas ainus varaait.
Helle Vent
Sindi ANK juhataja

ARVAMUS
Lahendus on rooli ja istme vahel
Liiklus ja selle olukord on
tähelepanu all olnud juba aastaid kui
mitte aastakümneid. See on ka
loomulik, sest puutume sellega
kokku ju peaaegu sünnist surmani.
Viimastel kuudel on see teema
siseministri
eestvedamisel
muutunud väga aktuaalseks ning on
leidnud ühiskonnas laia kõlapinda.
Milline on olukord
Õigustatult tekib nii mõnelgi
küsimus, kas olukord on läinud tõesti
hullemaks. Päris üheselt sellele
vastata ei saa, kuid võrrelda tasub
kahte näitajat. Kümne aasta
statistikat vaadates on olnud nii
paremaid kui ka halvemaid aegu.
Aastatel 1997 – 2002 kaotas
Pärnumaal
toimunud
liiklusõnnetustes elu 17 kuni 20
inimest aastas. 2003. aastal langes
hukkunute arv järsult üheksale.
Järgnevatel aastatel hakkas see aga jällegi tõusma. Möödunud aastal hukkus 16
inimest. Käesoleval aastal on Pärnumaal hukkunud kolmes liiklusõnnetuses neli
inimest. Nendes liiklusõnnetustes on läbiva joonena surma põhjuseks turvavarustuse
mittekasutamine. Kahel juhul oli juht ka alkoholijoobes. Seega võib öelda, et need
surmad olid mõttetud ja neid oleks olnud võimalik ära hoida. Tagantjärele tarkus ei
too aga kaotatud elu tagasi. Samal kümneaastasel perioodil on politsei tabanud roolist
igal aastal ca 1000-1300 joobes juhti. Kui see näitaja püsib n-ö stabiilsena, siis
korduvalt joobes juhtimiselt tabatud isikute arv kasvab. Statistikast rääkides tuleb
tähele panna sedagi, et teedel on liiklemas aina rohkem autosid, mootorrattaid ning
mopeede. Liiklustiheduse kasv on olnud 6 – 10% aastas. Lihtne talupojaloogika
ütleb, et mida tihedam on liiklus, seda suurem tõenäosus on sattuda ka õnnetusse.
Kas nii on ka tegelikult? Eelpooltoodud andmeid kõrvutades võib öelda, et vaatamata
järjest suurenevale liiklustihedusele oleme jäänud ikkagi sisuliselt samale tasemele
kui kümme aastat tagasi. Meid ei tohi lohutada teadmine, et meist taha poole jäävad
kaks lõunanaabrit: Leedu ja Läti. Põhjanaabritest erineme aga drastiliselt – hukkunuid
on meil 2-3 korda rohkem.
Mida teha?
Arvamusi ja ettepanekuid, kuidas olukorda parandada on palju, enamik on küll
mõistlikud, kuid on ka küsitava väärtusega nõuandeid. Liiklus on väga mahukas
valdkond ning sellega tegelevad koostöös mitmed ametkonnad. Nii näiteks on
valminud Eesti rahvuslik liiklusohutusprogramm, mille ülesandeks on vähendada
Eestis kümmekonna aasta jooksul avariide arvu poole võrra. Kuid liikluskasvatus
ning õigete põhimõtete kujundamine saab alguse juba kodust. Lapsed on väga
tähelepanelikud ja vastuvõtlikud ning oma vanemate tegevust jälgides võtavad nad
omaks nende käitumise ja põhimõtted. Kui täiskasvanu ületab teed vales kohas või
jätab sõidukis kinnitamata turvavöö, jääb lapsele petlik mulje, et nii ongi õige. Seepärast
olgem oma lastele eeskujuks ning pidage oluliseks turvalist liiklust. Politsei ja hirm
trahvi ees ei tohiks olla need vahendid, millega harjutada inimest käituma
liikluseeskirjadele vastavalt. Alustada saab lihtsatest asjadest - austa ja võimalusel
abista teisi liiklejaid, loobu agressiivsest sõidustiilist, plaani oma aega selliselt, et ei
peaks kiirustama.
Kõik juhid ei ole halvad
Liikluses osalevad juhid võib jagada nende käitumisharjumuste järgi kolme rühma.
Esimese rühma moodustavad seadusekuulekad juhid. Liigeldes rikuvad nad
liiklusnõudeid tahtmatult. Teise rühma moodustavad n-ö hiilijad. Neid juhte
iseloomustab riskeeriv liiklemisstiil, politseile „vahele jäämine” on neile loterii. Viimase,
5 %, moodustavad anarhistid, enamasti „noored ja vihased” mehed. Rahvapärane
nimetus selliste juhtide kohta on rullnokk. Liikluseeskirja rikkumine on neile pigem
reegel. Kahjuks tõusevad esile just viimased - just nemad annavad meie liikluspildile
oma näo. Kui seadusekuulekate juhtide puhul piisab abistavast liiklusjärelevalvest,
siis hiilijate ja anarhistide ohjeldamiseks ning liikluskultuuri tõstmiseks on vaja suunatud
liiklusjärelevalvet. Kurb on tõdeda, et seoses elukvaliteedi kasvuga, on meie teedel
üha enam neid, kes peavad vajalikuks eputamist oma sõiduriistaga ja -oskustega.
Suutlikkus osta üha paremaid liiklemisvahendeid tingib kohati ka jultumust seaduste
ja teiste liiklejate suhtes. Teisalt on toimunud muutusi ka paremuse suunas. Seda
näitavad Maanteeameti poolt tehtud liikluskäitumise uuringud, mille kohaselt on
näiteks turvavöö ja helkuri kasutamine liiklejate hulgas paranenud.
Igavaks põhjamaaks
Kokkuvõtlikult arvan, et olukord liikluses ei ole lootusetult halb, kuid kahjuks ei ole
põhjust ka rahul olla. Alati saab rohkem ja paremini: politsei võiks teha tihedamat
järelevalvet, Maanteeamet ja kohalikud omavalitsused paremini liiklust korraldada
ning autokoolid anda tõhusamat koolitust. Lahenduse võtmeks on aga inimene ise.
Ühiskonna eesmärgiks peab olema liiklussurmade vältimine ja siin saab igaüks anda
oma panuse, käitudes seaduskuulekalt, kuid eelkõige viisakalt. Vähemalt liikluses
võiksime saada igavaks põhjamaaks.
Sander Peremees
Pärnu politseiosakonna vanemkomissar
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MTÜ Kati ja Mati
integratsioonilaager 2007
MTÜ Kati ja Mati 10. integratsioonilaager on selleks aastaks möödas. Laager oli
kolme suunitlusega: keeleõpe, kunst ja sport. Osalejaid oli 41 erinevas vanuses ja
rahvuses noort.
Noortel oli võimalus õppida kaheksat keelt: itaalia, araabia, rootsi, soome, inglise,
saksa, vene ja eesti. Põhieesmärgiks oli äratada lastes huvi teiste rahvaste keelte ja
kultuuride vastu. “Kõige rohkem meeldis mulle araabia keel, sest see oli väga erinev
eesti keelest. Araabia keele tähed olid palju erinevad ja seda keelt kirjutatakse
tagurpidi,” arvas laagri veteran Siim Arusaar. “Oli huvitav teada saada, kuidas
kõlasid itaalia või rootsi keel. Kodustele ja sõpradele saab ennast tutvustada nüüd
erinevates keeltes,” leidis keelekümbleja Ilja Kuvšinov.
Kunstiõppe programmis oli foorumteater, draamaõpe, viltimine ja maalimine. Viltimist
käisime õppimas Nasa talus. Draamaõppe kaudu kinnistasime keeleõpet ja
arendasime eneseväljendus- ja suhtlemisoskust. Läbi foorumteatri avanes noortel
võimalus lahendada neid puudutavaid probleeme.
Spordikavas oli valikorienteerumine looduses, maastikumängu aaretejaht, sportlikud
mängud, võistlused (saapavise, kotijooks ja täpsusvisked jne) ja tennis. Eriti
oodatakse laagri spordipäeva, kus laagri veteranid saavad oma eelmiste aastate
tulemusi võrrelda. Sportlikumad olid sel aastal: Ilja Kuvšinov, Erki Lebedev, Randel
Uibo, Lisette Kandima, Carolina Reidma, Helen Lehtmets, Siim Arusaar, Martin
Jürgenson, Mihkel Šorin, Julia Mešenko, Mari- Liis Sillaste ja Jenny Luuka.
Koostöös Sindi Gümnaasiumi sotsiaaltöötajaga said meie noored osaleda projektis
Ei vägivallale, jah elule, kus võisteldi paintballis, kompassiga orienteerumises
rabas ja vibulaskmises. Külastati Tolkuse vaatetorni ja peeti piknikku. Parimad
võistlejad said auhinnaks süstamatka Paikusel. Lisaks tutvusid noored oma õiguste
ja kohustustega alaealisena.
Tänu arvukatele sponsoritele saime palju ringi rännata. Laste emotsioonid läbielatust
on järgnevad.
Kevin Jürgenson: “Mulle meeldis eriti ämblike näitus, sest seal olid elusad ämblikud.”
Mihkel Saks: “Miniloomaaias olid vägevad maod, sest nad olid mürgised ja
mittemürgised.”
Karl Kivila: “Nurmenuku tallu oli vahva matkata, sest sinna oli väga pikk tee.”
Andre Edo: “Äge oli hüpata hüppelinnas.”
Martin Jürgenson: “ Sindi forellipüügis püüdis eelmise aasta laagri parim inimene
Mari- Liis Sillaste forelli. Kalapäev oli mõnus ja lõppes paadisõiduga.”
Eliise Kull: “Tori koopad olid ilusad.”
Carolina Reidma: “Eriti vägevad olid laagri pulmad, sest seal sai pulmahobustega
sõita.”
Traditsiooniline laagri ekskursioon toimus marsruudil: Sindi- Karksi Nuia Ordulinnuse
varemed- Helme koopad- Otepää linn- Eesti Maanteemuuseum- Põlva linnTaevaskoda- Viljandi lossivaremed.
Cristin Aring: “Sain teada, et õpetaja Ave kõndis iga päev Karksi- Nuia
lossivaremetes üle rahapaja.”
Randel Uibo: “Huvitav oli Helme koobastes, sest seal oli pime.”
Julia Mešenko: “Laev Lonniga oli Taevaskojas põnev sõita. Nägime lähedalt
koopaid.”
Ksenja Skljarova: “Viljandi lossimägedes oli hea jalutada.”
Õpetajate jaoks oli üllatus see, et ainult kaks last oli eelnevalt Põlva linnas käinud.
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LUGEJA KIRJUTAB
“ Üks

ilus
koduaed
asub juba
aastaid
Sindis, Kooli
4-4. Sama maja

teisel pool otsas
on aga elav näide
sellest, milline ei
tohiks olla üks
koduõu. See on
Kooli 4-2. Eks
minge vaadake ja
võrrelge!”

KUUM TEEMA
Käibemaksu tõus kergitab küttepuude hinda

1. juulist tõusis kütte käibemaks 5 protsendilt 18-ni, mis tähendab ligi 50kroonist küttepuude ruumimeetri hinnatõusu.
Varem oldi arvamisel, et puuküte on odavaim. Kas see on nii ka edasi? Kallineb
mootorikütus, suurenevad metsa ülestöötamise kulud.
Tihti ollakse arvamusel, et puu on puu ja ruumimeeter on ruumimeeter. Igal puuliigil
on oma kütteväärtus, ja suure osa määrab niiskusesisaldus.
Õiged küttepuud peavad riidas kuivama vähemalt poolteist aastat, seega peaks igal
puudega kütjal olema vähemalt aastane varu.
Küttepuu kuivus on tähtis, sest mida kuivem puu, seda rohkem annab ta sooja,
pealegi tekitab märgade puudega kütmine pigi, mis omakorda küttekolletele hästi ei
mõju.
Parim puu saar
Küttepuudega tegeleva osaühingu Halupuu kodulehe andmetel määrab
kütteväärtuse puidu tihedus. Sama koguse ja niiskusesisalduse juures on tavaliselt
kasutatavatest küttepuudest kõige suurema kütteväärtusega saar, millele järgnevad
kask ning okaspuud. Kodulehe andmetel on kõige madalama kütteväärtusega hall
lepp, mida peaks kuluma sama soojushulga saamiseks kaks korda rohkem kui
näiteks kaske. Samas tuleb arvestada, et okaspuu annab põledes sädemeid, mille
tõttu tohiks neid kasutada ainult kinnistes küttekolletes.
Müügil on ka kuivast saepurust surve all pressitud puitbrikett, mille niiskusesisaldus
on alla 10 protsenti. Rakvere Küttelaost saadud andmetel pidi tonn puitbriketti
olema võrdväärne 3-4 ruumimeetri kuivade puudega. Kuid alates 1. juulist on
sellise kütte väljamüügihind ligi 2350 krooni tonn.
Küttepuu hind
Mitmele allikale toetudes võib öelda, et ühe tihumeetri küttepuude ülestöötamine
maksab 130-260 krooni (hind oleneb ka metsa asukohast ja ladustamise
See aasta oli märkimisväärne selle poolest, et üle poole laagri lastest olid vanuses kaugusest). Metskondadess hakkab suurem müügiaeg alles sügisel, kui inimesed
6- 8 aastat. Seetõttu lasus laagri veteranidel kohustus väiksemaid juhendada. Eriline avastavad, et talv on tulemas ja puid pole.
tänu teile: Lisette Kandima, Mari- Liis Sillaste, Ilja Kuvšinov, Erki Lebedev, Martin Kui müüja osutub petturiks, kogused ei vasta tellitule või kütte kvaliteet pole see,
Hoolaid, Julia Mešenko, Siim Arusaar ja Mart Nõmm. Laagri jooksul valivad mis lubati, soovitab tarbijakaitseamet kõigepealt kohe võtta ühendust selle firmaga,
lapsed laagri parima inimese. See, kes osutub valituks, peab olema abivalmis ja kust kaup osteti, esitada kõik pretensioonid ning pakkuda välja ka lahendus, mida
sõbralik. Ta ei tohi viriseda, osaleb kõikides tegevustes innuga. Valituks sai soome soovitakse. Sellisele kirjalikule pöördumisele peab firma vastama 15 päeva
tüdruk Jenny Luuka, kes osaleb laagris juba teist aastat ja valdab hästi eesti keelt. jooksul. Kui seda ei tehta või pole võimalik mõlemat poolt rahuldavat lahendust
Meie jaoks oli üllatus see, et vaatamata sellele, et laagri lapsed olid enamuses leida, tuleks pöörduda tarbijakaitseametisse. Alles peab hoidma ka kõik ostupisikesed, suutsime nii palju teha ja näha. Laager õnnestus tänu teile: lapsed ja müüki tõendavad dokumendid.
Metsades leiab nii mahakukkunud puid kui oksarisu. Kas oleks võimalik minna ja
lapsevanemad. Vladimir Kulagin: “Järgmisel aastal tulen jälle laagrisse!”
endale natuke kütet teha? Arvestama peab, et enamasti kuulub see mets kellelegi ja
Täname abimehi:
päris omavoliliselt ikka ei tohiks metsa teha. Kuid igal reeglil on erandeid ning
Sindi Linnavalitsus
Sindi Forellipüük
vajaduse korral saab kokku leppida.
Sindi Gümnaasium
Stokker
2. juulil ilmunud ajaleht Äripäev kirjutab, et kuna inimesed ei olnud eriti agarad
Fein- Elast Estonia OÜ Oberhaus
küttepuid ostma enne olulist hinnatõusu, siis on alust oletada, et paljud muretsevad
Casino Monte Carlo
need mitteametlikult. Musta turu osatähtsus võib ulatuda kuni 70 protsendini.
Nasa talu
Hansapank
Loodussõbralik puitbrikett
Nurmenuku puhkekeskus
Apollo raamatud
Puitbrikett
on loodussõbralik ja naturaalne kütus, mis ei sisalda mingeid lisaaineid.
OÜ Mini Zoo Pärnu
Eva- Lota Kunstiäri
Terraarium
MTÜ Kati ja Mati liikmed See on toodetud peenestatud ning kuivatatud tootmisjäätmetest. Korrapärase
Scania Pärnu esindus
kujuga brikett on sideaineta kokku pressitud väga kõrge rõhu all. Nende
Helmond OÜ
Volvo Pärnu esindus
niiskusesisaldus on umbes 8 protsenti, tuhasisaldus 1 protsent. Toode on väga
Juku Lastekaubad
Ave Aaslaid
Mazda Pärnu esindus
suure tihedusega ja kõrge kütteväärtusega. Puitbrikett põleb kõrgel temperatuuril
Peter Sport
Eneli Arusaar
Pärnu Postimees
ning sellest jääb väga vähe tuhka. Küttepuudega võrreldes on puitbrikett ligi 1,5
Hr Peeter Roots
Natalja Dorofejeva
Ajakiri Spunk
korda kallim.
Allikas: Postimees
Hr Margus Arusaar

SK Kalju võrkpallimeeskonnal edukas aasta

Töömahu pideva kasvu tõttu otsime oma meeskonda avatud
suhtlemise ja hea kogemustepagasiga

ELEKTROONIKATOODETE MONTEERIJAID
kelle tööks on elektroonikatoodete koostamine. Töö eeldab
tehnilist taiplikkust, kiirust, täpsust, püsivust ja head nägemist.
Ettevõte pakub
Kaasaegseid töötingimusi
Head ja ühtset kollektiivi
Stabiilset tööd ja töötulemustest sõltuvat tasu alates
31 krooni tund
Võimalust kasutada Tervise Paradiisi teenuseid
Väljaõpet kohapeal
Tööd ühes vahetuses 8.00- 16.30
Konkursil kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt
30.09.2007 a. e- postil nele.zaitsev@note.ee või aadressil
Note Pärnu OÜ, Laki 2, 80010 Pärnu.
Lisainfo tel 44 51 930 või GSM 53 436 450

SK Kalju võrkpalluritel on käesoleva hooaja
tulemuste üle põhjust uhkust tunda. Kõigilt
osaletud turniiridelt on trofeedega koju tagasi
tuldud.
Kuigi Pärnumaa meistrivõistlused ja Elioni
Rahvaliiga möödusid suhteliselt keskpäraselt
(vastavalt 7. ja alagrupi 4. koht), on erinevatelt
turniiridelt saadud mitmeid olulisi auhinnalisi
tulemusi:
Saarde valla korraldatud Lihavõtteturniiril saavutati
2. koht, Halinga valla „Kobakäpa” turniiril saadi
1. koht ning Elioni suvevõrkpalli sarjas Haapsalust
ja Hiiumaalt toodi koju pronksmedalid. Kusjuures
Hiiumal osales 35 meeskonda ning konkurents oli
kõigi aegade tihedam. Finaalikoht kaotati
tasavägises heitluses Urvastele vaid ühe punktiga.
Sindi oli võrkpalliga esindatud ka Eesti XII
maaspordi mängudel, kus väikelinnade arvestuses
saavutati 3. koht. Poolfinaalis kohtuti Põltsamaa
meeskonnaga, kellest sai ka mängude võitja.

Loodetavasti ei jää käesolev hooaeg erandiks ja
saavutusi jätkub ka edaspidiseks. Sindit oleks tore
ka tulevikus Eesti võrkpallikaardilt leida.
“Sindi Sõnumid” kutsub kodulinlasi üles
järgmisel hooajal oma meeskonnale
kodumängudes kaasa elama! Seni on tihtilugu
juhtunud nii, et vastastel on Sindi gümnaasiumi
saalis rohkem poolehoidjaid, kui oma kodulinna
meeskonnal. Mängude ajakava leiab Sindi
kodulehelt ja ka Sindi Sõnumitest.
SK Kalju võrkpallimeeskond tänab väsimatuid
vilemehi Aleksander Mozessovit ning Kalev
Sillaotsa ning lauakohtunik Marco Mägi!
Hooajal 2006/2007 kuulusid SK Kalju
võrkpallimeeskonna koosseisu: Toomas Tuisk,
Tambet Kruusimaa, Risto Strandson, Ergo
Sartakov, Indrek Sauväli, Sven Lossmann,
Ülar Kond, Andrus Madisson, Margus
Madisson, Karlo Pilter, Tauno Järvemets,
Meelis Merilaine, Rain Annuste ja Mirko
Kersalu.
Kristiina Sauväli

KUULUTUSED ja TEATED
Ostan maad või metsa otse omanikult, ilma maakleri
vahenduseta! Palun helistada 5810 6978
Sindi elanik ostab Sindis aiamaa või suvilakrundi. Tel.
4452422
Soovin rentida kasutatud riiete müügiks
kaupluseruume 60-70rm. Tel.56680808
Rootsi klassikaline massaazh. Sindis
Info telefonil 56488767 Ly

TÄNU!
Avaldan südamlikku tänu perearst Anne
Järvsaarele, kelle kiire tegutsemise
tulemusena mind Pärnu haiglasse
suunati, kus minu süda jälle töökorda
seati!
Patsient Feodor

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!
Mare Siigur
Selma-Elfride Välbe
Pauline Udikas
Elise-Juta Maal
Maria Kõrbe
Elfriede Järviste
Hilda Varend
Veera Smorodina
Leida Kukk
Leida Tants
Jelena Revjakina
Edla Kivisild
Dmitri Bessonov
Elfi Rull
Aino Kallaste
Rjaside Ahmadulina
Evi Küket
Milvi Joa
Halja Jürima
Hille Siig
Roman Tverdohleb

10.09.1908
14.09.1914
04.09.1922
16.09.1922
13.09.1923
25.09.1923
15.09.1924
05.09.1925
24.09.1925
03.09.1926
13.09.1926
17.09.1926
19.09.1926
25.09.1926
28.09.1927
4.09.1932
14.09.1932
26.09.1932
7.09.1937
7.09.1937
18.09.1937

99
93
85
85
84
84
83
82
82
81
81
81
81
81
80
75
75
75
70
70
70

Heinu Lääts

24.09.1937

70

Mälestame lahkunuid
Nikolai Senov
Sähka Martha
Evald Pärnits
Salme Paan
Ilmi Tolstik
Pjotr Dubrovin

27.07.2007
30.07.2007
30.07.2007
2.08.2007
1.08.2007
3.08.2007

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

Hind 2 krooni

