22 (136) Ilmub aastast 1996
Sindi konstaabel on Lääne Politseiprefektuuri
parim korrakaitsepolitseinik!
Iga aastal tunnustatakse
politsei aastapäeval Lääne
politseiprefektuuris parimaid
politseinikke, sel aastal valiti
p a r i m a k s
korrakaitsepolitseinikuks
Pärnu politseiosakonna
korrakaitsetalituse
konstaabel
Halar
Hallimäe, kes juhib Sindi
konstaablijaoskonda.
Lääne politseiprefektuuri
p a r i m a k s
kriminaalpolitseinikuks valiti
Lääne Politseiprefektuuri
kriminaalosakonna
politseidirektor Vahur
Metsatalu,
parimaks
uustulnukaks
Lääne
Politseiprefektuuri konsultant
Ralf Palo, parimaks
koostööks Raplas toimunud
võidupühaparaadi
korraldamine ning parimaks
teoks valiti Paides toimunud liiklusohutust propageerivad üritused, kus osales ka
noormees, kes ise sattus lahtise turvavööga sõites ränka õnnetusse.
Selline tunnustamine toimus Lääne Politseiprefektuuris juba kolmandat aastat.

Linnavalitsus hakkab vastu võtma
maamaksust vabastamise taotlusi

detsember 2007

Väikesed sintlased käisid vastuvõtul
Kadripäeval kogunesid Sindi seltsimajja oma elu esimesele pidulikule
vastuvõtule 15 Sindi beebit ja nende õnnelikud pereliikmed- emmed ja
issid, õed ja vennad, vanaemad ja vanaisad, tädid ja onud.
Väikesed Mattias, Ivan, Handro, Kaari, Sander (ülemisel pildil emmega) ,
Reekab, Brigitte, Martin, Meribel (pildil emme ja issiga), Karl, Merilin,
A n n i ,
Hendrik,
Anni Mari
ja Rosanna
s a i d
linnavalituse
esindajatelt
mälestuseks
hinnalise ja
ainulaadse
hõbelusika
ning emmed
a r m s a
lillekimbu.
S i n d i
Naisühingu
esindajad
pidasid
beebiperesid
meeles oma
k ä t e g a
valmistatud
papudega,
m
i
s
pisilinlastele
soojade
sõnade saatel
üle anti.

Sindi Linnavolikogu 16.12.2004 määruse alusel võib maamaksu osalist vabastust
taotleda pensioni saaja või represseeritu ning represseerituga võrdsustatud isik nende
omandis või kasutuses olevalt elamumaalt.
Maksuvabastust võib anda tingimusel kui maksuvabastuse taotleja ei saa maa
kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Aastatel 2006-2007 pensionile läinud isikutel on võimalik esitada osalise maamaksu
vabastamise taotlusi 10 jaanuarini 2008 Sindi Linnavalitsuse maakorraldajale
teisipäeviti 13.00 16.00 ja reedeti 9.00 12.00.
Kaasa võtta: isikut tõendav dokument, pensionitunnistus või represseritu tunnistus.

Toimetuselt:
Sindi Sõnumid lubas käesolevas lehes avaldada Sindi
Linnavalitsuse vastuse oktoobrikuus avaldatud R. Välbe
lugejakirjale.
Kuna Linnavalitsuse vastus lehe trükkimineku ajaks
toimetuseni veel ei olnud jõudnud, siis seepärast Te seda
käesolevast lehest ka ei leia. Mis aga ei tähenda seda, et
teema unustatud oleks. Toimetus lubab kätt pulsil hoida ja avaldada
Linnavalitsuse seisukoha esimesel võimalusel!
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Kirjuta toimetusele:

Sindi postkontor, postkast nr. 5 või
sindis@hot.ee
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Sindi seltsimajas olid koolitunnid
Reedel, 23.novembril oli Sindi seltsimajas avatud Astrid Lindgreni
nimeline kool.
Tegemist oli Sindi Linnaraamatukogu poolt korraldatud üritusega Sindi
gümnaasiumi ja lasteaia nendele lastele, kes osalesid
joonistusvõistlusel “Mina joonistasin Pipit, keda joonistasid sina?” või
Astrid Lindgreni elu ja loominguga seotud viktoriinis. Kutsed olid jagatud
160le poisile-tüdrukule, kohale oli tulnud neist umbes sadakond. Põhjuseks,
miks selline asi toimuma sai, oli Astrid Lindgreni 100. sünniaastapäev
novembrikuus.
Oh seda saginat ja sahmimist nii laval kui saalis – kokku said kaks Pipit, kes
enda arvates peole tulid, kuid tegelikult hoopis koolitundides pidid osalema.
Gümnaasiumi näiteringi lapsed Eneli Arusaare juhendamisel olid võtnud
lavastada katkendid Astrid Lindgreni õpetlikest raamatutest – nii oligi olemas
nii käitumisõpetuse kui ka loodusõpetuse tund, laulmine ja tantsimine.
Kõikidele osalejatele jäi mälestuseks väike tänukiri, parimatele ulatas Pipi koos
koolipreiliga kingituseks raamatu. Nagu arvata võis, oli koolipäeva finaaliks
pannkookide söömine. Kokatädil oli tükk tegemist, et moos koogile saada ning
mahl klaasi sisse – nii oodatud olid need Pipi küpsetatud koogid.
Seda üritust jääb veel aasta lõpuni meenutama värvikirev näitus raamatukogu
fuajees ning ürituse pildid meie raamatukogu kodulehel.
Ene Michelis, Sindi Linnaraamatukogu juhataja

Pipidena lustisid laval Leila Feldmann ja Reeli
Jantson.

Ehitise rajamiseks on vajalik omavalitsuse nõusolek
Vastavalt Ehituseadusele on ehitamine kas uue
ehitise püstitamine, olemasoleva laiendamine,
rekonstrueerimine või ka lammutamine.
Kõikideks nendeks tegevusteks on vaja taotleda
ehitusluba.
Uut ehitust ei tuleks alustada kohe ehituskrundi
ostmisega.
Ehitamise kavatsusega tuleks esmalt pöörduda
linnavalitsuse poole, kust on võimalik saada informatsiooni
projekteerimistingimuste kohta, ehk teisitisõnu, saada
teada millist ehitist saab ja võib ehitaja väljavalitud
ehituskrundile püstitada, millised on aga võimalikud
ehituspiirangud.Sellega välditakse hilisemaid suuri
pettumusi.
Kui tegu pole väikeehitisega, tuleb linnavalitsusest
taotleda ehitusluba. Ehitustegevuse aluseks on nõuetele
vastav projekt ja kohaliku omavalitsuse nõusolek.
Viimaseks võib olla ehitusluba või kirjalik nõusolek
väikeehitise (20-60 m2) püstitamise soovi korral.
Alles loa saamise järel võib asuda ehitama. Pärast
ehitusloal põhineva ehitustegevuse lõppemist on omanikul
kohustus taotleda kohaliku omavalitsuse käest
kasutusluba. Kasutusluba väljastatakse pärast ehitise
ülevaatust, tema vastavust ehitusprojektile ja
dokumentatsiooni kontrollimist.

Kui ehitise püstitamisel jääb mõni vajalikest lubadest
taotlemata või üritatakse tööd teostada n-ö kiirelt ja
märkamatult, siis on tegu seaduse silmis omavolilise
ehitustegevusega.
Ehitusseaduse §-le 68 vastavalt saab isikut karistada
omaniku kohustuste eiramise eest kuni 300 trahviühikuni
(üks trahviühik on 60 kr.) Linnavalitsus võib teha ka
ettekirjutuse ehitise lammutamiseks.“Enamik
omavolitsejaid on eraisikud, kes ehitavad oma tarbeks
üksik-elamut, rekonstrueerivad endist suvilat, laiendavad
olemasolevat ning teevad seda väidetavalt teadmatusest,
samas seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest.
Probleemid ebaseaduslike ehitistega tekivad omanikel
ennekõike linnavalitsuse korralise ehitusjärelvalve
tulemusena, mis ongi käesoleva kirjutise ajendiks ja
samuti ka ostu-müügi tehingutel. Kuna loata püstitatud
hoonet või laiendust formaalselt ei eksisteeri, siis pole
seda võimalik ka müüa või osta. Seega tehtud
investeeringud võivad osutuda kasutuks.
Ebaseadusliku ehitise registreerimine on erandjuhtumil
siiski võimalik
Linnaruumi sobivaid hooneid, nende laiendamist ja
rekonstrueerimist saab üldjuhul tagantjärele seadustada
kohaliku omavalitsuse nõusolekul.

Tööprojekti olemasolu korral võib taotleda ehitus- või
kasutusluba tagantjärele, mis muidugi pole just kõige
korrektsem tegutsemisviis.
Kui aga valminud ehitise projekt eksisteerib vaid
teostaja peas, siis on vajalik koostada
mõõdistusprojekt, mis kajastab võimalikult
adekvaatselt valminud ehitist või selle osa. Alati pole
aga võimalik oma tegevust seadustada ja püstitatud
juurde-ehitis või abihoone tuleb lammutada. Ehitise
täielik lammutamine on äärmuslik ettevõtmine ning
sel juhul peab kogu ehitis olema inimestele või
keskkonnale ohtlik või täielikus vastuolus avaliku
huviga.
“Ehitustööde peatamist võib ette tulla aga ette üsnagi
tihti, kuid enamasti lõpevad nad mõne väiksema
muudatusega: näiteks katuseharja langetamise või
kinniehitatud lod•ade taasavamisega.”
Ka hiljem tagantjärele täidetavate paberite maht ja
kulutatud aeg võivad normaalsest protsessist mitu
korda suuremaks osutuda.

Toomas Abel
linnamajandusinsener
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Sindi linnavolikogu istung, 15.novembril 2007.a.
1. Sindi linna arengukava muutmine.
Arengukava muudeti kuna kehtivas arengukava tegevuskavas, mis kinnitati
15.09.2005 volikogu määrusega nr 50 ja muudeti 08.02.2007 volikogu määrusega
nr 4, ei ole piisavalt arvestatud võimalustega taotleda prognoosiperioodil 20072013 raha Euroopa Liidu arengufondidest kohalike avalike teenuste arendamiseks.
Olulisemad investeeringud Euroopa Liidu rahaga on planeeritud Sindi Lasteaia, Sindi
Gümnaasiumi, Sindi Seltsimaja ja Sindi Linnaraamatukogu renoveerimiseks ja
kaasajastamiseks ning linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasiarendamiseks.
2. Paide mnt 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
Kehtestati detailplaneering Sindis, Paide mnt 13 kinnistul, mille tulemusena tekib viis
väikeelamumaa krunti, üks tootmismaa krunt ja kaks transpordimaa krunti. Hoonete
lubatud suurim kõrgus on 8 meetrit.
3. Detailplaneeringu algatamine Ringi 5d kinnistul ja piirneval alal.
Detailplaneering algatati kinnistu Ringi 5d omaniku taotluse alusel. Omanik taotleb
kinnistu jagamist elamumaa ja ärimaa kruntideks.
4. Kohanime määramine.
Sindi linnas Kalda tee 1 kinnistu ja piirneva ala detailplaneeringu piires on planeeritud
neli uut tänavat, mille nimedeks määrati Auli, Kiivitaja, Käo ja Lõokese.

5. Informatsioon maamaksumäärast aastal 2008.
Otsustati Sindi linnas mitte muuta 2008 aastal maamaksumäära, jättes määraks
1,7% maa maksustamise hinnast.
6. Omaosaluse tagamine Sindi Gümnaasiumi, Sindi Lasteaia, Sindi
Seltsimaja ja Sindi Linnaraamatukogu renoveerimisel.
Projektide heakskiitmisel KOIT kava meetmest „Kohalike avalike teenuste
arendamine” EAS-i poolt Sindi linn garanteerib omaosaluse järgmiselt:
1) projekt „Sindi Gümnaasiumi renoveerimine” vähemalt 1 200 00.- EEK;
2) projekt „Sindi Lasteaia renoveerimine” vähemalt 2 300 00.- EEK;
3) projekt „Sindi Seltsimaja ja Sindi Linnaraamatukogu renoveerimine”
vähemalt 1 100 000.- EEK.
7. OÜ Sindi Majavalitsuse 2007 aasta tööaruanne.
Aruande esitas OÜ Sindi Majavalitsuse juhataja Aleksander Mozessov.
Sindi Linnavolikogu istungi materjalidega on võimalik tutvuda Sindi Linnavalitsuses
ja Sindi Linnaraamatukogus.
Järgmine Sindi Linnavolikogu istung toimub 13 detsembril 2007 kell 14.00.
Päevakorra põhilised punktid on:
- Sindi linna 2007 aasta eelarve muutmine;
- Sindi linna 2008 aasta eelarve I lugemine.
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Mõttepudemeid Sindi kooli suurelt Fotomeenutusi kooli pidustustelt
juubelilt
... kui ei oleks iial lahkumisi,
siis poleks ühtki helget kohtumist
V. Beekman
Niisiis on Sindis nüüdseks juba 170 aastat kooliharidust jagatud. Soliidne iga. Kui
meenutada, et 1958. aastal lõpetas I lend täieõigusliku keskkoolina, lisandub pisut
kaalu juurdegi.
Oma kooli tunde tajumine , klassi-, koolikaaslaste, õpetajate ja kogu kooliperega
kokkusaamiste rõõm on juubelite lahutamatu meeliülendav osa.
Hea mõte oli jätta koolimaja uksed avatuks juba kella 10.00st. Ja nostalgiaotsijaid
leidus. Olin isegi sama tunde ajel majja tulnud.
Iga koridorisopp, iga nurgake, iga trepiaste, iga ruum, mille ukse avasin, meenutas
midagi, kõneles minuga. Saatus oli osanud mind üle neljakümne aasta selle majaga
siduda.
Avasin õpetajate toa ukse ja leidsin end üksinda ruumis, mis kunagi oli kabinet 208.
Meenus, kuidas siin planeerisin kappe, kujundasin stende ja tüütasin oma soovidega
Viljat. Ja nagu minu mõtte jätkuks sisenes endine majandusala juhataja Vilja Miilberg
oma eakaaslastega. Oli temalgi äratundmisrõõmu: pehme mööbel ja lauad on veel
tema valitsemisajast.
Tulnud pool sajandit tagasi noore õpetajana Sindi kooli , ehmatas I korrusekoridori
tugev peaaegu potisinine värv (vabrikul ilmselt polnud muud anda). Nüüd on aula
mõnda aega uhkes kuues ja aula esine kunagine sinine koridor mitmekümneid kordi
rõõmsamaid toone kandnud, nüüd suisa ilusasse heledasse puitu pugenud. Igati
kaasaegne fuajee.
Eriline heameel on lugeda maitsekalt kujundatud aluselt kooli kuld- ja hõbemedalitega
lõpetanute nimesid. Ometi kord on ilus mõte teoks saanud!
II korrusel püüavad pilku stendid lendude fotodega. Kaunis! Kõik on ilus. Tänane
koolipere võib küll uhke olla oma uuenenud näoga koolimaja üle. Tunda
rõõmurenoveeritud raamatukogust, õpitoast, võimlatest ja riietehoiust.
Piduliku aktuse ja kontserdi ootusäreval publikul ei tulnud pettuda: kontsert oli igati
tasemel. Kas leidub kooli, kes võiks uhkustada viiulimänguoskusega meesõpetajaga?
Sindis on Lembit Roosimäe. Õpetaja Lauri osaga tuli ta kenasti toime, nagu tegid
head rollid ka Tootsi, Kiire ja Tõnissoni kehastajad.
Väga armas, et vilistlased Kadri Jaakson ja Aare Raev ei peljanud vaeva, tulid ja
esinesid endiselt kõrgtasemel. Aga muusika on Sindis ikka väga hea olnud.
Rüblikuhingelised poisidki laulsid mõnuga.
Õhtusel juubelipeol vanas ja uues koolihoones oli tõeline naeratuste, terede, kalli kallide paraad. Nii palju siirast jällenägemisrõõmu! Kes hoolib klassi- ja
koolikaaslastest, kes peab lugu õpetaja(te)st, kes leiab üles selle hea, millele tagasi
mõelda; kellega räägivad punasest telliskivist maja seinte vahel veedetud aastad –
neile läheb kooli juubel korda. Nemad tulevad ikka tagasi, sest nagu ütleb V, Beekman:
“Siin nõnda palju otsitud ja leitud,
On olnud valusat, on olnud head,
Ja siin su põueesmakordselt peitus
Õrn, siiras sõprus, mida kalliks pead.”
Helja Sutt

Seltsimaja laval mängis kooli juubeliaktusel viiulit meie Sindi kooli
“Oma Õpetaja Laur” ehk Lembit Roosimäe.

Pidulikul banketil olid kõrvuti koos praegused ja endised õpetajad
ning koolipersonal ja kutsutud külalised.

Oma kooli käisid õnnitlemas Mari Suurväli (keskel), Sindi
Gümnaasiumi direktriss aastatel 2001-2007 ja Sindi kooli
kauaaegne emakeeleõpetaja Leili Liidemaa (vasakul)

Taivo Sikku mälestusturniiri korvpallis võitjad: Kalmer Jürima,
Alo Liidemaa, Margus Nikolai, Tarmo Malk, Margus
Jürima, Andrus Maiste, Indrek Raadik

KUHU MINNA

SPORT

01. detsembril
kell 17.00
Sindi Seltsimajas
Mälumäng
“Vasta Julgesti!”
Pilet 25 krooni.

18.detsembril
kell 12.00-18.00
JÕULULAAT
Sindi Seltsimajas
info telefonil 56 604 030

KUULUTUSED ja TEATED

Sindi Gümnaasiumi õpilane võitis Eesti
Meistrivõistlustel 2 medalit
Sindi gümnaasiumi õpilane Kardo
Kase võitis mudelautode
juhtrajasõidu Eesti noorte
meistrivõistlustel Tallinnas kuni
14aastaste poiste konkurentsis
kuldmedali. PR-24 klassi mudelite kiirusvõistlusel tuli
Kase pronksile.
Noore sportlase juhendaja on Johannes Mets.

Tulge võrkpallile kaasa elama!

23.dets. kell 15.00 Sindi
Seltsimajas Jõulukontsert.
Esinevad Oduvantšik
Valgast, Slavjanotška,
Piccolo Ladys.

Martin Miilberg - III mälestusturniir
paarisvõrkpallis meestele ja naistele
Aeg ja koht:
Turniir toimub 02.detsembril 2007.a. algusega kell
10.00 Sindi Gümnaasiumi võimlas. Naiste mängud
algavad kell 12.00
Osavõtjad:
2-liikmelised meeskonnad ja naiskonnad.
Registreerunud 11 meeskonda
ja 4 naiskonda.

29.dets. kell 17.00 Sindi
Seltsimajas Kontsert “Head
vana aasta lõppu!”

Sindi Gümnaasiumi
traditsiooniline JÕULULAAT
toimub 18.detsembril kell
12.00 - 15. 00 Sindi
Gümnaasiumis!
Jõuluostud kodulinna lastelt!

SK KALJU I kodumängud võrkpallis
Pärnumaa meistrivõistluste sarjas toimuvad
Sindi Gümnaasiumi
võimlas:
reedel, 07.12.07 kell
19.00
SK Kalju- VK TÕUSEV
(Audru)

Sindi elanik ostab Sindis aiamaa või
suvilakrundi. Tel. 4452422
Rootsi klassikaline massaazh. Sindis
Info telefonil 56488767 Ly
Soovin osta maad või metsa otse
omanikult, ilma maakleri vahenduseta! Palun
helistada 5810 6978

Treeningutele!
Teisipäeviti ja neljapäeviti
ootab kell 16.00 maadlustreener
endisi ja uusi maadlushuvilisi poisse
taas treeningutele.
Esmaspäeval ja reedel kell 15.00 koolis
jalpallitreening algklassidele. Oodatud on ka
jalgpallihuvilised lasteaiapoisid!
Meeste võrkpalli treeningud on teisipäeviti ja
neljapäeviti kell 19.00.
Poks - esmaspäev, kolmapäev ja reede kell 19.00.
Naised tervisevõimlejad-2.oktoobrist kell 18.00
igal teisipäeval ja neljapäeval.
Naised korvpall kolmapäeviti kell 19.00

JAAMA

KOHVIK
Sindi Raudtee 20

AVATUD IGA PÄEV
11.00 – 19.00
Pakume: kohv, tee, puljong, karastusjoogid,
koogid, pirukad, pannkoogid, salatid, võileivad,
praed, magustoidud, jäätisekokteil,
hamburgerid.
Tööpäeviti supp või päevapraad
VÕIMALIK TELLIDA PEOLAUDA JA
KASUTADA KOHVIKUT ÜRITUSTE
KORRALDAMISEKS

FEM EHITUS OÜ teostatavad tööd:
- Lame- ja viilkatuste ehitus ja vihmaveesüsteemid
- fassaadide ehitus (ka kivist)
- vundamendid
- üldehitus ja sisetööd
- vanade majade taastamine
Teostame töid nii eramutel, tööstushoonetel kui ka korterelamutel.
Tehtud töödel garantii ja vajadusel kindlustuskate.

Info. tel. 44 51358, 53423802
VÕI KOHAPEAL
OLETE ALATI OODATUD!

Tel 5549131, kunnar@femehitus.ee

Õnnitleme jõulukuu eakaid
sünnipäevalapsi!

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

Ella-Vilhelmine Tamme
Martsionella Karjus
Roza Vedernikova
Vadme-Emilie Nedjak
Evalt Danilson
Helene Lasn
Irina Tuurma
Elle Paiste
Viktor Svetshnikov
Roleida Kuningas
Mati Heisnoo

29.12.1912
07.12.1920
15.12.1925
11.12.1826
10.12.1927
15.12.1932
16.12.1932
14.12.1937
15.12.1937
27.12.1937
30.12.1937

95
87
82
81
80
75
75
70
70
70
70

Sünnid
Palju õnne!

Rosanna Ruul 25.10.2007

Sindi Avatud Noortekeskuses
igal neljapäeval kell 18-19
PILJARDIKOOLITUS
algajatele.
Juhendaja Timo
Lemetti.

Ajaleht Sindi Sõnumid
Väljaandja Sindi Linnavalitsus

Mälestame lahkunuid
Armilda Raja
Ruudi Tilk
Georgi Agafonov
Ida Treier
Apollinaria Melts

18.10.2007
19.10.2007
16.11.2007
16.11.2007
17.11.2007

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

Hind 2 krooni

