
 

 

 

2014. aastal astus Sindi lasteaed oma 120-sse 
tegevusaastasse. 

Sindi vabrikuasulas hakati lastele kasvatust ja kooliharidust andma üle-eelmise sajandi 

esimesel poolel.  

1837. aastal asutatud elementaarkoolist kujunes hilisem 2-klassiline ministeeriumikool. 

Ministeeriumikooli juurde asutas tollane Sindi Kalevivabriku direktor Joseph Wulff lasteaia,  

et naisi vabrikutööle värvata.  

1894.a. andis Riia õpperingkonna kuraator hr. Lavrovski  loa lasteaia tegevuseks. 

Sindi lasteaed on teadaolevalt vanim Eestis järjepidevalt tegutsev lasteaed. 

 

Seoses lasteaia 120. tegevusaasta tähistamisega käesoleva aasta kevadel kuulutab lasteaed 

välja K O N K U R S I 

 

1. Lasteaia laulu loomiseks.  

Tähtaeg  21. märts, 2014 

Lasteaia laulus kajastuB Sindi lasteaia omapära ja see on  esitatav lasteaia pidulike 
ürituste alguses/lõpus nii laste kui täiskasvanute poolt. Laulu pikkus on 2-3 salmi, iga 
salmi järel kordub refrään. 

Viis ja sõnad võivad olla nii ühelt autorilt kui koostöös laulu loojatega. 

Võitja selgitab välja lasteaed ja autasuks on lasteaiapoolne auavaldus koos tänukirjaga, 
meenetega ning  kutsega lasteaia juubelipidustustele.  
Võitjaid autasustatakse pidulikul lasteaia juubelipeol eeloleval kevadel. 



2. Lasteaia lipu kujundamiseks
Tähtaeg  21. märts, 2014

 
Lipu kujundamisel võib kasutada lasteaia sümboolikat ja seal peaks olema kiri Sindi 
Lasteaed. Kirjeldada võiks ka
Lasteaia lipp tuuakse suurematele ülela
ka mistahes maakondlikel, riiklikel, 
sümboolika asjakohane on.
Lipu kasutamisele lasteaias 
Lasteaial on olemas lasteaia märk ümmargusel puitalusel, mida on kantud 
lasterühmade ees laulu
Lasteaia märgiga on võimalik tutvuda selleks eelnevalt direktoriga kokku leppides.
Lasteaia lipp ja märk peaksid omavahel moodustama terviku.
 

Võitja selgitab välja lasteaed ja autasuks on lasteaiapoolne 
meenetega ning  kutsega lasteaia juubelipidustustele. 
Võitjaid autasustatakse pidulikul lasteaia juubelipeol eeloleval kevadel.

Konkursside võitjad tehak
infoallikates, kus konkursi

Võistlustööd saata aadressil Kooli 2a, Sindi,
e-postiga direktori e-posti aadressil
Info:www.sindilasteaed.ee

Märgusõnad; KONKURSS/lasteaia laul või 

                       KONKURSS/lasteaia l

                                     

Viivi Palmissaar, direktor

 

kujundamiseks.  
märts, 2014 

võib kasutada lasteaia sümboolikat ja seal peaks olema kiri Sindi 
Kirjeldada võiks ka lipu kavandi teostust. 

tuuakse suurematele ülelasteaialistele üritustele, aga see saadab lasteaeda 
maakondlikel, riiklikel, rahvusvahelistel jm. üritustel, kus 

sümboolika asjakohane on. 
lasteaias kehtestatakse statuut. 

Lasteaial on olemas lasteaia märk ümmargusel puitalusel, mida on kantud 
lasterühmade ees laulu- ja tantsupidudel, lasteaia lõpupidudel rongkäigu päises. 
Lasteaia märgiga on võimalik tutvuda selleks eelnevalt direktoriga kokku leppides.
Lasteaia lipp ja märk peaksid omavahel moodustama terviku. 

Võitja selgitab välja lasteaed ja autasuks on lasteaiapoolne auavaldus koos tänukirja
meenetega ning  kutsega lasteaia juubelipidustustele.  
Võitjaid autasustatakse pidulikul lasteaia juubelipeol eeloleval kevadel.

Konkursside võitjad tehakse teatavaks Sindi Sõnumites, lasteaia kodulehel ja teistes 
kursiteade ilmub. 

Võistlustööd saata aadressil Kooli 2a, Sindi,86705,  tuua käsipostiga või 
posti aadressile.  

Info:www.sindilasteaed.ee 

Märgusõnad; KONKURSS/lasteaia laul või  

KONKURSS/lasteaia lipp                                      

Edukat kaasalöömist ja toredat juubeliaastat 
                                     lasteaiaga seotud arvukale perele! 

Viivi Palmissaar, direktor 

võib kasutada lasteaia sümboolikat ja seal peaks olema kiri Sindi 

steaialistele üritustele, aga see saadab lasteaeda 
. üritustel, kus nimetatud 

Lasteaial on olemas lasteaia märk ümmargusel puitalusel, mida on kantud 
upidudel, lasteaia lõpupidudel rongkäigu päises. 

Lasteaia märgiga on võimalik tutvuda selleks eelnevalt direktoriga kokku leppides. 

auavaldus koos tänukirjaga, 

Võitjaid autasustatakse pidulikul lasteaia juubelipeol eeloleval kevadel. 

se teatavaks Sindi Sõnumites, lasteaia kodulehel ja teistes 

tuua käsipostiga või saata  

 kogu Sindi  


