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Löö valla suvehommikusse uks
ja aja avali kõik meeled;
mis kodused ja võõrad keeled
on aias! Lõhn ja suve pulsituks!

Teede nimedest
lk. 7

Levkoid seob pirniga üks võrgulõng,
veel vaikne on, veel tuulgi puhkab.
Ööviiulite puhmast uhkab
nõrk öise pillamise viimne hõng, …..

OÜ Are Vesi teatab
lk. 10

(V. Sõelsepp)

Käes on suur suvi. Mis siis, et öökülmad just alles lõppesid ja
ilmad pole veel soojakski läinud, aga päevad lähevad juba
lühemaks. Mis siis, et tuul on kõik lilled aias külili peksnud ja
just siis, kui tahaks puhata või välja minna sajab vihma. Ja
maasikad on kribalad, sest maa on kuiv ……
Viriseda saaks lõpmatult, kuid kas peab? Võtke meie
lühikest suve nii nagu ta on ja rõõmustage iga päikesekiire üle,
mida Teil on aega nautida. Ärge mõelge kogu aeg sellele, et on
vaja midagi ära teha ja valmis saada. Vahel on vaja aega maha
võtta ja natukene lihtsalt olla ….
Ka vallaleht läheb suvepuhkusele, et augusti lõpul uue
energiaga alustada. Kohtumiseni
Are valla 16. aastapäeva üritustel 2. augustil.
L. Lusik

1

20 aastat Suigu
palvela taastamisest
lk. 12
Vallarahva
tegemistest
lk. 13
Teated

lk. 17

KIIRE KEVAD MÖÖDUS PIDULIK-TÖISELT
Kiiresti edenev-muutuv kevad on seljataga, Võidupüha, rahvarohke jaanituli ja jaanikuugi möödas. Suvi
kestab juba paar nädalat. Vallaelus nagu kogu riigiski on juuni üks ilusam ja sündmusterohkem kuu. Vahest
seetõttu saab see ka kole ruttu läbi.
Meenutagem eelmist kuud
Vallavalitsus valmistas ette ja volikogu kinnitas mitmeid tähtsaid otsuseid. Mõned neist.
1. Kinnitati valla 2007. aasta majandusaruanne – koos vallaettevõtte OÜ Are Vesi aruandega. Möödunud
aasta, eriti selle teine pool, oli vallale edukas. Ka aastaseks saanud Are Vesi rakendus tublilt. Tulusid
kogusime usinasti – kokku 23 miljonit krooni, sellest 3 mln jätsime selle aasta ehitusteks. Koolimaja,
lasteaeda, vallakeskust, vee- ja kanalisatsioonitorustikke, teid ning muid objekte projekteerisime ja
ehitasime üle 5 miljoni krooni eest. Muide praeguseks on aastavahetuse 3 miljonitki ehitustes paigas – 1.
juuliks oleme koolimaja ja muid objekte ehitanud 3,6 mln kr eest.
2. Vaadati läbi ning pandi vallarahvale hindamiseks valla- ja erateede nimede muudatuste kavand. Valla
133 teest-tänavast 34 puhul on ettepanek muuta või täpsustada nimesid. Senised mitmest nimest koosnevad
on kohmakavõitu, mõned eksitavad ja erinevad vanast väljakujunenud nimest. Palume lähimate nädalate
jooksul oma arvamused-ettepanekud teede uute nimede kohta vallavalitsusele saata. Volikogu saab siis
augustis nimede muudatused kinnitada ja vallavalitsus tellib-paigaldab seejärel ristmikele teede algusesse
nende nimetahvlid.
3. Kinnitati valla lapsehoiuteenuse vahendite kasutamise (seadusest tulenev) kord. Selle kohaselt on
võimalik rahaliselt toetada puuetega laste hoidmist.
4. Otsustati kahe pumbamaja ja endise katlamaja maa munitsipaalomandisse taotlemine, algatati Vana t 2
kinnistu, võeti vastu Räägujõe kinnistu ja Uus tn.7 kinnistu ning kehtestati Räägunurga kinnistu
detailplaneering.
5. Otsustati riikliku hajaasustuse veeprogrammi kaasrahastamine vallaeelarvest. Selle kohaselt on
hajaasustuses paiknevate majapidamiste vallakodanikest omanikel võimalik juulis - septembris taotleda
toetust senise kehva veega kaevu kordategemiseks või uue ehitamiseks. Pannes ise välja vajalikust rahast
kolmandiku, on võimalik taotleda vallalt teist ja riigieelarvest kolmandat kolmandikku. Vald võttis
kohustuseks eraldada kaevu-uuenduste toetamiseks kuni 125 tuhat krooni. Maavanem kuulutab lähiajal
taotlusvooru välja. Huvilised, jälgige reklaami!
Kehtestasime koolitee alustamise toetuse
Vallavalitsuse ettepanekul kinnitas volikogu Are Põhikooli ja Suigu Lasteaed-Algkooli I klassi astujatele
koolitee alustamise toetuse. Selle kohaselt maksab vald iga oma koolide I klassis õppimist alustava
tüdrukutirtsu ja poisipõnni vanematele 1500 krooni toetust – et alustamine kergem ja rõõmsam saaks, et
kõik vallaperede lapsed oma koolides alustaksid-lõpetaksid, et suurem laste arv tagaks võimaluse mõlema
kooli jätkamiseks-uuendamiseks-arendamiseks. See on kõigi perede huvides, see on valla elamisväärsuse
huvides. Muidugi on mõlema kooli jätkuvuse ja hea taseme huvides, et võimalikult kõik, sh ka Suigu kandi
lapsed jätkaksid Ares viiendas kuni üheksandas klassis.
Jutud linnakoolide tuntavast paremusest meie koolide ees on suuresti udujutud. Lisaks väiksusele, ühise
pere tundele, looduslähedusele - need on maakoolide laste heaks inimeseks kasvamise selged eelised linna
ees – on meie koolide õpetamise tasegi korralik.
Tunnustus tublidele!
Rõõm oli 36 parimale õpilasele 27. mail korraldatud vallavalitsuse vastuvõtul teada saada, kui palju on meil
hästi õppijaid, maakonna ja vabariigi aineolümpiaadide kõrgete kohtade võitjaid, sportlasi ja
muusikategijaid! Vabariigi kolmas bioloogias – Ando Vaan ja vabariigi kolmas kodu-uurimises ning „Tere
kevad“ vabariiklikul fotokonkursil – Karina Poolma, nagu ka tänavuses tublis 9. klassis kiitusega
lõpetanud Allar Juss ja Ando Vaan teeksid au igale koolile.
Meie kõigi parim viis oma valda edendada avaldub eeskätt tahtes oma koole toetada. Et kõigil lastel, ka
Tootsidel ja muidu vedamikel, läheks õppimine-kasvamine ladusamalt.
Juba on möödas ka 2 nädalat kestnud Are Põhikooli 20 õpilase töömalev õpetaja Kristi
Tomikase juhendamisel. Koristati, riisuti, värviti, sorteeriti, pakiti tublisti. Abivallavanem Lauri Luuril oli
tegu väledatele noortele töö leidmisega. Aitäh!!!
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19. juunil korraldatud valla beebipäeval oli heameel tervitada I poolaastal sündinud kümmet
tillukest vallakodanikku koos nende vanematega. Tõotab tulla möödunust lasterohkem aasta, ehk küünib
18. juunil Are kooli 9.klassiga lõpule jõudnute arvuni 23!
Vallaametnikel on algamas puhkus, kuid lähemail päevil kuulutame välja riigihanke Are Põhikooli
renoveerimise jätkamiseks. Suvel on käsil valla uue arengukava koostamine ja aastaid menetluses olnud
üldplaneeringu keskkonnamõjude hindamine ning sellest tulenevalt üldplaneeringu projekti korrigeerimine.
Et suve lõpus – sügisel neid veel avalikult arutada ning volikogus nende kinnitamiseni jõuda.
2. augustil tähistame pidulikult valla 16. aastapäeva, kus kuulutame välja värske Are valla
aukodaniku, kuulame laste kontserti ning õhtul peame peo Are pargis.
Aitäh kõigile vallaelu edendajatele, ilusat suve!

Jaanus Männik, vallavanem

27. juuni Are Vallavolikogu istungi otsused:
1. Kuulati ära Audiitori järeldusotsus Are valla 2007. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta
aruande kohta.
2. Kuulati ära Are Vallavolikogu revisjonikomisjoni akt Are valla 2007.aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruande juurde.
3. Kinnitati Are valla 2007.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.
4. Valiti Are Valla Aukodanik ja kinnitati Vapimärgi andmine.
5. Kinnitati Are valla hangete teostamise kord.
6. Kinnitati Are valla lapsehoiuteenuse vahendite kasutamise kord.
7. Otsustati muuta Are Vallavolikogu 18. 04. 2008. a. otsuse nr 18 p 3 – „kuna maatükkide nr 6 ja

7 osas ei ole maa taotlejad omavahel volikogu määratud tähtaja jooksul kokku leppinud ja
kõik nad vastavad teatud määral hindamise kriteeriumitele”.
8. Taotleda munitsipaalomandisse järgmised maatükid - Are alevik Keskuse puurkaev-pumpla; Niidu
küla pumbamaja ja Are alevik katlamaja-kaalumaja.
9. Otsustati lubada müüa suulisel enampakkumisel Are vallas Suigu külas asuva Jõelauda kinnistu.
10. Võeti vastu Are vallas Kurena külas asuva Räägujõe kinnistu detailplaneering.
11. Kehtestati Are vallas Kurena külas asuva Räägunurga kinnistu detailplaneering.
12. Algatati Are aleviku Vana tn. 2 maaüksuse detailplaneering.
13. Võeti vastu Are vallas Are alevikus asuva Uus tn 7 maaüksuse detailplaneering.
14. Läbis I lugemise ja suunati II lugemisele eelnõu Are vallas asuvate kohalike ja erateede nimed ning
numbrid.
15. Otsustati lubada vallavalitsusel hajaasustuse veeprogrammis fikseeritud tingimustel
kaasfinantseerida ühe kolmandiku ulatuses valla hajaasustuse kaevude rajamist või olemasoleva
veevarustuse renoveerimist vallaeelarves ettenähtud reservfondi arvelt.
16. Otsustati muuta Are Vallavolikogu 26. novembri 2004. a. määruse nr 10 „Are vallas reklaami- ja
kuulutusemaks” IV osa (maksumäärad).
17. Otsustati maksta Are Põhikooli ja Suigu Lasteaed-Algkooli 1. klassi astujatele koolitee alustamise
toetust. (2008. a. 1. septembriks on selle toetuse suurus 1500.- lapse kohta)
18. Otsustati määrata vallavanemale ja abivallavanemale preemia.
19. Informatsioonid:
19.1 Are valla 16. aastapäeva tähistamine – pidulik aktus Pärivere klubis ja hiljem tantsuõhtu Are
pargis.
19.2 Are valla arengukavast ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise tulemusest.
19.3. Are Põhikooli renoveerimise riigihankest.
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27. mai Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. OÜ Are Vesi 2007.a. majandusaasta aruande I lugemine.
2. Anti välja korraldus kompenseerida sõiduauto kasutamise kulusid tööülesannete täitmisel
V.Alamaale 1000.- kuus.
3. Anti välja korraldus maksta valla sotsiaalse kaitse eelarvest:
• Ühekordne toetus summas 500.- krooni ühele inimesele
• Toimetulekutoetus summas 2500.- krooni ühele inimesele
• Ravimitoetus summas 2480.- krooni kolmele inimesele
• Toetus abivahendite eest summas 240.- krooni ühele inimesele
• Matusetoetus summas 4000.- krooni neljale inimesele
4. Määrati Are vallas Suigu külas asuva Are vallale kuuluvale Suurfarmi puurkaev-pumplale
teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 1109 m ².
5. Määrati Are vallas Niidu külas asuva Mööbi kü jagamisega tekkivate kü-de nimed ja sihtotstarbed.
6. Anti välja korraldus tagastada reformimata riigimaast 7,6 ha Piret Suitso´le maaüksuse taastamiseks
eraomandina.
7. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
8. Anti välja korraldus väljastada OÜ-le Jaotusvõrk kasutusluba Niidu küla 0,4 kV õhuliini ja pargis
asuva elamu liitumiskilbi kasutamiseks.
9. Kinnitati Are vallas Elbu külas Kalli kinnistule projekteeritava elamu projekteerimistingimused.
10. Tunnistati Lepplaane tänava ja Uue tänava renoveerimise parimaks pakkujaks OÜ Üle.
11. Tunnistati Are Põhikooli renoveerimise projektijuhtimise parimaks hinnapakkujaks OÜ Rapla
KEK.
12. Kinnitati OÜ Are Vesi juhatuse esimehe K. Alamaa palgaks 14 000.- kuus.
13. Are valla 2007.a. majandusaasta aruande I lugemine.
14. Informatsioonid:
14.1. Are valla arengukava koostamisest.
14.2. Are Põhikooli hoolekogu avaldus õpilastele transporditeenuse osutamise reguleerimise kohta.

10. juuni Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Otsustati kanda kuluks enne 1. jaanuari 2006. a tekkinud valla aastate tagused lootusetud võlad ja
ülejäänutele saata teated võlgnevuse kohta, jätkates neilt võlgade sissenõudmist.
2. Kinnitati OÜ Are Vesi 2007. majandusaasta aruanne.
3. Allkirjastati Are valla 2007. majandusaasta aruanne ja otsustati see esitada kinnitamiseks
volikogule.
4. Otsustati maksta valla sotsiaalse kaitse eelarvest välja ühekordne toetus abivahendi eest summas
2430.00 krooni ühele inimesele.
5. Anti välja korraldus väljastada kasutusluba Are aleviku vee-ja kanalisatsioonitorustikule.
6. Kinnitati Are vallas Niidu külas asuvale Kotkapesa kinnistule ehitatava elamu
projekteerimistingimused.
7. Anti välja korraldus väljastada ehitusluba Are vallas Kurena külas asuva Räägu ühiselamu
lammutamiseks.
8. Anti välja korraldus väljastada ehitusluba Are vallas Niidu külas Ristilille kinnistule elamu
ehitamiseks.
9. Anti välja korraldus väljastada ehitusluba OÜ-le Stellert puurkaevu rajamiseks Kivisaare
maaüksusele Are vallas Elbu külas.
10. Valiti Are mõisa pargi hoolduskava koostamise parimaks pakkujaks OÜ Artes Terrae.
11. Anti välja korraldus kompenseerida isikliku sõiduauto kasutamise kulusid tööülesannete täitmisel
abivallavanem Lauri Luur´ile 2000 krooni eest kuus.
12. Otsustati müüa tuletõrjeauto GAZ 63.
13. Informatsioonid:
Põhivara müügist.
2009.a eelarve projektist.
4

Vabadussõja Mälestiste Hoidmise Seltsi taotlus.
Uutest rendihindadest.
Valla aukodaniku kandidaadi esitamisest volikogule.
Vallavalitsuse kollektiivpuhkusest.

26. juuni Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Kehtestati korraldus Are vallas Suigu külas asuva Kaupmehe maaüksuse
ümbernimetamiseks Aija maaüksuseks.
2. Kehtestati korraldus kasutusloa väljastamiseks Kooli tn 7 ja 9 ridaelamute
survekanalisatsioonitorustikule.
3. Kehtestati korraldus Are vallas Elbu külas Kivisaare maaüksuse elektriliitumise
ehitusprojekti kooskõlastamiseks ja väljastada ehitusluba elektrivõrguga liitumiseks.
4. Kehtestati korraldus Are vallas Kurena külas Ritsika 10 ehitusprojekti kooskõlastamiseks
ja ehitusloa väljastamiseks elektrivõrguga liitumiseks.
5. Kehtestati korraldus Are vallas Niidu külas Kotkapesa maaüksusele ehitatava elamu
ehitusprojekti kooskõlastamiseks ja elamule ehitusloa väljastamiseks.
6. Kehtestati korraldus, millega maksta välja 960.-krooni ühekordset toetust; 1100 krooni
toimetulekutoetust ja 3000 krooni sünnitoetust.
7. Kehtestati korraldus, millega määrati raske puudega inimesele hooldaja ja hooldajatoetuse
maksmine.
8. Informatsioonid:
8.1. Are valla lapsehoiuteenuse vahendite kasutamise kord;
8.2. Are Valla teede nimede muutmisest ja tähistamisest.
8.3. Hajaasustuse veeprogrammi kaasrahastamise tagamine;
8.4. Are valla 16.aastapäeva tähistamine.

3. juuli Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Väljastati kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Are valla Suigu küla Põua 10 kV õhuliini, Põua alajaama
F-1 ning Kandi alajaama kasutamiseks.
2. Kooskõlastati ehitusprojekt ning väljastati ehitusluba teatud tingimustel Mäeotsa maaüksusele Are
vallas Elbu külas
3. Kooskõlastati ehitusprojekt ja väljastati ehitusluba Are vallas Are alevikus asuva Uus tn 7
maaüksuse liitumiseks elektrivõrguga.
4. Kinnitati muudetud ning täiendatud projekteerimistingimused Are vallas Pärivere külas asuvale
Arupõllu maaüksusele ehitatava silohoidlale.
5. Otsustati OÜ Are Vesi sihtfinantseerimine..
6. Otsustati müüa vallavalitsuse arvel olev sõiduauto Opel Omega.
7. Kehtestati korraldus parimate pakkumuste väljaselgitamine SA Keskkonnainvesteeringute
Keskusele taotluse esitamiseks.
8. Informatsioonid:
8.1.Are valla Are valla 2008.a. eelarve täitmisest I poolaastal.
8.2.Vallale kuuluva Jõelauda kinnistu võõrandamisest.
8.3.Are valla 16.aastapäeva tähistamisest 02.augustil 2008.
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Are valla 16. aastapäeva tähistamine toimub
2. augustil 2008. a.
I

Kontsert-aktus Are valla kultuurikeskuse väikeses saalis
(suure osavõtjaskonna puhul suures saalis)
algusega kell 12.00

12.00 Avasõnad vallavanemalt
12.10 Valla laste kontsert õpetaja Ulvi Taltsi juhendamisel
12.30 Are valla aukodaniku väljakuulutamine ja austamine,
temale vapimärgi üleandmine
Sõnavõtud
13.00 Volikogu esimehe sõnavõtt
Sünnipäevatort ja kohvilaud

II

Aastapäevapidu Are pargis kell 19.00

19.00
19.05
19.30
20.00

Are valla lipu heiskamine
Valla 2008. aasta aukodaniku tamme istutamine
Naljajutud Tartumaa rahva- ja huumorimehelt Kaarel Tuvikeselt
Tantsuõhtu ansamblilt "AMETIÜHING"
Sünnipäevalõke, puhvet, šašlõkk.
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Are vallavalitsus teatab…
Peale pikki vaidlusi oleme koostanud teede nimede algupärasemaks ning ajaloolisemaks muutmise eelnõu.
Oma viimased ettepanekud saate esitada Are vallavalitsusele Pärivere tn 17 või e-posti teel
sekretar@arevald.ee. Ettepanekud on oodatud kuni 1. augustini 2008.
Are valla teede nimede muutmise otsuse eelnõu seletuskiri.
1. Praegune Tabria-Salu saaks uueks nimeks Salu tee, tee läheb Uduvere-Suigu-Nurme teelt Tabriast
Salusse, mööda Oskar Kõnnussaare ja Lembit Siimeri majast.
2. Praegune Kuraliku-Tabria saaks uueks nimeks Liiva tee, tee läheb Uduvere-Suigu-Nurme teelt
Tabriast läbi metsa Halingasse.
3. Praegune Tani-Tõnsu saaks uueks nimeks Tani tee, tee läheb Uduvere-Suigu-Nurme teelt Tabrias
Tani ja Tõnsu talude õue.
4. Praegused Suigu soo ja Ristivälja teed saaksid uueks nimeks Tabria soo ring, tee üks ots läheb
Uduvere-Suigu-Nurme teelt Ivo Alveti maja juurest Tabria ( Suigu sohu ) ja teine ots läheb sohu
natuke maad enne Tootsi-Lavassaare raudteed.
5. Praegune Saue-Laane saaks uueks nimeks Võlla tee, tee läheb Are-Suigu teelt Tominga
bussipeatuse (Seileri/Harjaka maja ) juurest läbi Tuleviku Võlla bussipeatuse juures UduvereSuigu-Nurme teele.
6. Praegune Karu-Kogeri saaks uueks nimeks Kogeri tee, tee läheb Are-Suigu teelt Kustase
bussipeatuse kohast Kogeri taluni, kus hargneb kaheks.
7. Praegused Haava-Tagasoo, Tagasoo ja Kooli-Tagasoo saaksid uueks nimeks Tagasoo tee, tee läheb
Tuleviku kunagise pullilauda sõnnikuplatsilt üle, läbi metsa, mööda Pendi ja Tagasoo ja Haava
taludest, Uduvere-Suigu-Nurme teele natuke enne Lepplaanet.
8. Praegune Lepplaane ringtee saaks uueks nimeks Paalitsa ring, tee läheb Uduvere-Suigu-Nurme
teelt mööda Olev Ermi, Arno Paalitsa ja Jüri Eelmäe majadest ja tuleb siis uuesti Uduvere-SuiguNurme teele.
9. Praegune Laane-Kurelageda saaks uueks nimeks Kurelageda tee, tee läheb Uduvere-Suigu-Nurme
teelt Võlla bussipeatuse kohast Kurelageda talu õue, teelt hargnevad eraldi teed näiteks Mangaru,
Mätiku ja Rätsiku taludeni.
10. Praegune Lülle-Lohu saaks uueks nimeks Mahlema tee, tee läheb Are-Suigu teelt mööda Suigu
kruusaaugu kallast Lohu taluni.
11. Praegune Risti –Murru saaks uueks nimeks Ristoli tee ja Murru-Muti saaks uueks nimeks Passima
tee. Tee läheb Are-Suigu teelt Suigu hobusetalli juurest läbi Roigu Murru külla, kus teeb Passima
talu juures järsu pöörde ja läheb läbi Arno Printsu talu õue Suigu-Tootsi teele.
12. Praegune Murru-Tõnutoa saaks uueks nimeks Vanapagana tee, tee läheb Suigu-Tootsi teelt Suigu
endise prügimäe juurde.
13. Praegused Uru-Marjassaare ja Uru-Laastu saaksid nimedeks Marjassaare tee ja Laastu tee, teed
lähevad Suigu-Tootsi teelt Tehvri bussipeatuse juurest Marjassaarde Kalev Puusti majani ja Laastu
Hilda Nuudi majani.
14. Praegune Uru-Roigu saaks uueks nimeks Roigu tee, tee läheb Suigu-Tootsi teelt Tehvri
bussipeatuse juurest mööda Enn Kuslapi ja Leho Pahki majast Risti-Murru ehk Passima teele.
15. Praegune Kase-Jaani saaks uueks nimeks Möldre tee, tee läheb Suigu-Tootsi teelt mööda Suigu
kuivatist, Möldre talust ja tuleb Jaan Tohvri maja juurest uuesti Suigu-Tootsi teele.
16. Praegune Mullika-Põllu saaks uueks nimeks Põllu tee, tee asub Võlla külas ja läheb UduvereSuigu-Nurme teelt Põllu kinnistuni.
17. Praegune Sillaotsa-Kadaka saaks uueks nimeks Mõnuvere tee, tee asub Niidu külas ja läheb AreSuigu teelt Jaan Kakko majast mööda ning lõpeb Jõgila elamu juures.
18. Praegune Sillaotsa-Saki saaks uueks nimeks Saki tee, tee asub Niidu külas ja algab Are-Suigu teelt,
möödub Jänese talust, Luur Jaani laudast ning lõpeb Saki talu õues.
19. Praegune Põllu-Kaljuotsa saaks uueks nimeks Varma tee, tee asub Niidu külas ja algab Are-Suigu
teelt ning läheb Varma taluni.
20. Praegune Niidu-Künnametsa saaks uueks nimeks Künnametsa tee, tee asub Niidu külas ja algab
Are-Suigu teelt, möödub Are pargist ning suundub Künnametsa põldude vahele.
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21. Praegune Masti saaks uueks nimeks Are küla tee, tee algab Niidu külas Are-Suigu teelt, möödub
EMT mastist ning suundub Eavere külla.
22. Praegune Otti-Vahtmäe saaks uueks nimeks Niidu tee, tee algab Tallinn-Pärnu-Ikla maanteelt,
möödub Otti talust ning lõpeb Niidu asulas Toomas Luuri talu juures.
23. Praegune Kooli-Annimaa saaks uueks nimeks Eavere tee, tee asub Eavere külas algab OttiVahtmäe, tulevaselt Niidu, teelt ning lõpeb Annimaa talu juures Aadu mägi-Are Soo teega.
24. Praegune Karja tee saaks uueks nimeks Vana tee, tee algab Tallinn-Pärnu-Ikla mnt-lt, möödub
Kalden Kalevi ja Välba Jaanuse elamutest ning lõpeb Ämma baari juures.
25. Praegune Paisuaru-Kännu saaks uueks nimeks Arude tee, tee algab Are-Suigu teelt vana Kännu
poe juurest, möödub Kalden Kalju ja Merikese elamust, Tiidu talust ja Arude talust ning lõpeb
Pärivere paisu juures.
26. Praegune Põlluaasa-Niidu saaks uueks nimeks Pärivere tee, tee algab Are-Suigu teelt Are töökoja
juurest, möödub Põlluaasa talust ja Pärivere paisust ning suundub Are alevikku.
27. Praegune Lepplaane-Hundi saaks uueks nimeks Tammiste tee, tee algab Uduvere-Suigu-Nurme
teelt endise lasteaia kõrvalt ning suundub Sauga valda Tammistesse.
28. Praegune Mäe-Küti saaks uueks nimeks Küti tee, tee asub Pärivere külas Lepplaane tee ja
Linnuküla tee vahel ning möödub Küti talust.
29. Praegune Selja-Kingisepa saaks uueks nimeks Kingisepa tee, tee asub Pärivere külas Lepplaane tee
ja Linnuküla tee vahel ning möödub Sookana talust.
30. Praegune Karumatsi-Linnuküla saaks uueks nimeks Karumatsi tee, tee algab tulevaselt Pärivere
teelt, möödub Karumatsi talust ning lõpeb Linnuküla teega.
31. Praegune Laane-Elbu saaks uueks nimeks Elbu tee, tee algab Tallinn-Pärnu-Ikla mnt-lt möödub
Sõeru, Härma jt taludest ning lõpeb Aluste Peetri töökoja juures.
32. Praegune Aadu-tee saaks uueks nimeks Kurena tee, tee algab Tallinn-Pärnu-Ikla mnt-lt Lepplaane
tee kõrvalt ning suundub mööda Sauga jõe äärt Pärnu poole.
33. Praegune Räägu-Tallinna mnt saaks uueks nimeks Räägu tee, tee algab Tallinn-Pärnu-Ikla mnt-lt
ning lõpeb praeguse Nurme-Käära teel.
34. Praegune Nurme-Käära saaks uueks nimeks Nurme tee, tee algab Käära silla juurest ja suundub
mööda Sauga jõe äärt Nurme sillani.

Are Postipank sai elektroonilise sisu
Peaaegu igas Eestimaa suuremas või väiksemas paigas on meil kõigil
võimalus minna igamehe panka – Postipanka. Nagu nimigi ütleb, on
Postipanga puhul tegemist nii postkontori kui ka pangaga, kusjuures
teenuste valik on pea sama lai kui päris pangas.
Postiasutusi on Eestis ligi 500 – samapalju on ka Postipanku. Neist 179 on
elektroonilised, teised esialgu mitte. Erinevus on selles, et elektroonilises Postipangas saab tehinguid teha
kõikide pankade pangakaartidega, teistes kaarditehinguid teha ei saa. Väliselt tunneb elektroonilise
Postipanga ära Postipanga kaubamärgi kujundusega valguskasti järgi (uutel avatavatel elektroonilistel
postipankadel võib esialgu valguskast puududa, kuid see paigaldatakse lähemal ajal).
Alates 10. juunist töötab ka Ares elektrooniline Postipank. Seega kõik, kellel on vaja arveid maksta, raha
välja võtta või pangalepinguid sõlmida, saavad oma aega ja sõiduraha kokku hoida ega pea minema
Pärnusse SEB pangakontorisse. Reaalajas pangateenuseid saab kasutada siinsamas, Are postkontoris.
Eesti Posti ja SEB koostöös sündinud Postipanga eesmärgiks ongi pakkuda igale inimesele pangateenuseid
just temale kõige lähemal asuvas postkontoris. Seda on üheskoos edukalt tehtud juba kümme aastat.
Elektroonilistes Postipankades saavad sularahatehinguid ja sularahata arveldusi teha kõikide pankade
kliendid. Siiski tasub avada Postipangas SEB arvelduskonto ja võtta deebetkaart, sest SEB klientidele on
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sularaha väljavõtt ja oma kontole sissemaks tasuta. SEB arvelduskonto omanikud saavad Postipangas tasuta
sõlmida ka Internetipanga, otse- ja püsikorralduse ning telefonipanga lepinguid.
Arvelduskonto avamine koos deebetkaardiga on Postipangas tasuta. Soovi korral on võimalik vormistada
Postipanga kaart, mille saab kohe kätte. Postipanga kaart on tavaline deebetkaart, millel on küll mõningal
määral vähem funktsioone (kaupluses ei saa ostude eest maksta), kuid see-eest puudub kaardil
kuuhooldustasu.
Postipanga teenuseid ei saa kasutada ajal, mil postkontor on suletud. Seega on vajalik teada postkontori
lahtioleku aega. Are postkontor pakub Postipanga teenuseid esmaspäevast reedeni kella 8.00-13.30 ning
laupäeval kella 8.00-11.30.
Veel saab Postipanga teenuste kohta lugeda SEB ja Eesti Posti kodulehekülgedelt: www.seb.ee ja
www.post.ee
Meeldivate kohtumisteni Are Postipangas!

Prügi
Prügi teema on endiselt aktuaalne. Oleme peale
korraldatud jäätmeveoga liitumist ja “Teeme ära”
aktsiooni saanud tunduvalt puhtamaks oma valla
ja külade üldpildi. See pole kaugeltki veel hea,
kuid parem kui varem. Selleks, et igal aastal
poleks vaja üleriigilisi koristuspäevi korraldada,
peaks olema meil igas õues prügikast. Osa
vallakodanikest on väga hoolsad ja sorteerivad
korralikult prügi. Neil kipub olema mure, et pole
prügikasti midagi panna. Samas on pea kõigil
olemas mitu küttekollet ja enamik jäätmetest
põletatakse
või
komposteeritakse,
nagu
maapiirkondades on seda tehtud läbi aegade.
Tähelepanu tuleks aga pöörata sellele, et plastikut
ja kilet ei tohi põletada. Esiteks rikub see
küttekoldeid ja teiseks eraldab õhku toksilisi
aineid. Plastik ja kile käib ikkagi prügikasti.
Teine mure on kunagiste prügilate
kasutamise lõpetamine. Võlla küla, kunagise
pullilauda
taha
on
aastaid
toodud
omaalgatuslikult jäätmeid. Seda prügilat on
korduvalt likvideeritud ja viimasel korral läks
selle töö tegemine maksma riigi- ja valla raha
kokku ca 120 000 krooni ja lisaks koristasid seda
“Teeme ära” käigus 70 inimest (peamiselt
rahvatantsuansambel Kajakas) . Mõne kuu
möödudes on hakanud sinna uuesti kogunema
prügikotte peamiselt olmesodi ja mähkmetega.
Kallid vallakodanikud, jälgige ise oma külades,
kes on need inimesed kelle südametunnistus
lubab valada oma sodi metsa alla. Andke sellest
teada valda või politseile. Selle eest on võimalik
määrata küllalt kopsakas trahv. Trahvi suurus

eraisikule kuni 18000
krooni ja juriidilisele
isikule kuni 50 000
krooni. Vald on nõus
panema
välja
nn
“pearaha”, et teha
kindlaks, kelle järgi
peab üle nädala käima
koristamas.
Sarnaseid
kohti, kuhu kipub sodi
kogunema on vallas
teisigi.
Katsume
ühiselt võidelda sellise
omavoli
vastu.
Tänapäeval ei ole häbiposti keskväljakul, kuid
küla halvakspanu on vist isegi raskem aastatega
maha raputada.
Kas tead, et mähkmed lagunevad
looduses 500 ja kilekott 10-20 aastat. Õllepurk
200-500 ja sigaretikoni 10-12 aastat. Samas, kui
taaskasutada alumiiniumpurke, siis see säästab
95% energiast võrreldes uue purgi tootmisega. 1 t
vanapaberit säästab 16 puud, 1 t plastpakendit
sisaldab 1050 l kütteõli , millega saab kütta ühte
eramut 4 kuud ja 1 t kilest on võimalik toota 55
000 kilekotti. (andmed Ragn-Sellsi kodulehelt)
Kas pole mõtlemapanevad numbrid!
Signe Rõngas
Are valla maanõunik
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OÜ Are Vesi teatab:

ALATES 1. 07. 2008 ON
VEE KASUTAMISE JA HEITVEE
KANALISEERIMISE HINNAD JÄRGMISED:
•
•
•
•

Vee kasutamise hind Are alevikus 13.60 kr/m³ (koos käibemaksuga 18 %).
Heitvee kanaliseerimise hind 15,40 kr/m³ (koos käibemaksuga 18%)
Suigu, Niidu, Lepplaane ja Kurena külade veevärkides vee hind ei muutu (11,8 kr/m³ koos
käibemaksuga 18 %).
Abonenttasud 11.80 (koos käibemaksuga 18%) vee- ja kanalisatsiooni osas ei muutu.

OÜ Are Vesi teostab järgmiseid töid
Mehhaniseeritud muru niitmine murutraktoriga HQ
YTH 151
Rohu ja võsa niitmine või trimmerdamine
käsiniidukiga OLEMAC
Mehhaniseeritud muru niitmine koos prügi
koristamisega haljasalalt
Mehhaniseeritud niitmine rootorniidukiga MTZ-82

200 kr/h

Võsa ja puude langetamine ja saagimine
mootorsaega HQ või STIHL

175 kr/h

200 kr/h
275 kr/h
400 kr/h

•

Objektile sõiduaeg (30 min Are valla piires) lisandub ajatööde puhul tööajale.

•

Minimaalne tööaeg 30 min.

•

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 18 %.

tel: 52 98 849
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18. juunil lõpetas Are Põhikooli 83. lend.

Lõpetajaid oli 23 õpilast –
Egle Aak, Raul Aassalu, Evely Alamaa, Kristen Alunurm, Triinu Ammussaar,
Alice Jelissejeva, Allar Juss, Epp Jõeäär, Rainar Kalde, Silver Kivikas,
Roland Kontson, Mari Küla, Elis Leuke, Merlin Madisson, Maia Matsalu,
Tarmo Nairis, Fredi Poobus, Heleriin Reino, Keit Reinsalu, Raili Sutt,
Ingrid Tamla, Elis Tekko, Ando Vaan
Väga hea õppeedukusega klass - nendest 9 olid nelja-viielised ja kaks puhta viielised;
Vähemalt pool klassi tantsis väga heal tasemel rahvatantsu kuni eelmise suveni ja mõni tantsib linnas edasi;
Terve hulk kaunihäälseid neidusid ja noormehi, kusjuures mõni oskas isegi pilli mängida.
Oli noormehi kes tegid ja teevad siiani vabariigi tasemel sporti.
Ka pead on neil head – käidi viktoriinidel ja olümpiaadidel (ajalugu, keemia, füüsika, bioloogia,
matemaatika jms.) bioloogias toodi isegi vabariigist kohti.
Alati rõõmsad, abivalmis, usinad, teotahtelised, heasüdamlikud,
Kui vaja siis valmis ka koerusteks, kuid enamasti oskasid piiri pidada.
Tundus, et enamikul on välja kujunenud oma huvialad ja nad teavad, mida tahavad edasi arendada.

Loodame, et Teile jäävad oma kodukoolist ja kaaslastest ainult head mälestused
ning Te tulete ikka ja jälle siia rõõmuga tagasi.
Kaunist ja kõrget lendu Teile kõigile!
L. Lusik
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20 aastat Suigu palvela taastamisest
Austatud Are valla rahvas! Mitte igal Eestimaa vallal pole oma kirikut. Are vallas on see olemas –
rahvasuus kutsutakse seda Suigu palvelaks. Selle mitte küll kõrge torni ja aukartust äratavate mõõtmetega,
aga siiski tuntud eesti arhitekti Märt Merivälja projekteeritud stiilse sakraalhoone ajalugu on päris põnev ja
keerukas.
Palvela ehitati aastatel 1939 – 1942 kohalike talumeeste poolt, kellele tundus tee Tori kirikusse
olevat liiga pikk ja sealne liturgia ning õpetus liiga keeruline. Otsustati ehitada oma pühakoda, mis oleks
lihtne ja kodune ja kus saaks Jumalat teenida oma usu ja tõekspidamiste kohaselt. Tööjõud ja materjal tuli
kohalikelt talunikelt. Raha saadi annetustest, samuti teeõhtute ja muusikaürituste tuludest.
Jumalateenistused selles palvelas olid kaunistatud koorilaulude ja keelpillimuusikaga, sest
koguduseliikmete hulgas oli palju muusikaande ja hea lauluhäälega inimesi. Oma usust ja kogemustest
räägiti lihtsas keeles. Eesmärgiks oli innustada inimesi elama ausalt, õiglaselt ja jumalakartlikult, vastavalt
Piibli õpetusele.
Nõukogude võimu ametnikele tundus selline tegevus ohtlikuna ja 1963. aasta septembris võeti
palvela koguduselt ära. Aastaid seisis maja tühjana. Seda prooviti kasutada teraviljalaona, aga põrand ei
pidanud vastu. Seejärel ehitati palvela ümber elukorteriteks ja kasutati kaugemalt tulnud perekondade
majutamiseks.
1988. aastal, seoses poliitilise olukorra muutumisega, avanes kogudusel võimalus palvela tagasi
saada. Renoveerimiseks kulus pool aastat. Tänu tolleaegsete kolhoosijuhtide ja kohalike elanike kaasabile
said tööd tehtud kiiresti ja väikeste kulutustega. Taastamistöödel olid suureks abiks juba kõrgesse ikka
jõudnud
kunagised
palvela ehitajad. Pidulik
taasavamine toimus 28.
augustil 1988. aastal.
Sellest
rõõmsast
koosviibimisest võttis osa
üle saja inimese.
Tänavu augustis
möödub 20 aastat palvela
taasavamisest. Tahaksime
seda päeva pidulikult
tähistada, austust ja tänu
avaldada
palvela
ehitajatele,
taastajatele.
Kõigile, kes on nõu ja
jõuga kaasa aidanud.
Meenutame koos teiega
kahekümne
aasta
eredamaid sündmusi, mis
on
seotud
Suigu
palvelaga.

Pidulik jumalateenistus toimub pühapäeval, 24. augustil kell 11.00
Oodatud on kõik Are valla inimesed.
Sellele eelneval reedel ja laupäeval on kavas korraldada veel kogudust ja Piibli õpetust
tutvustavaid üritusi Suigu keskuses ja palvelas.
Laupäevasele perepäevale ootame kõiki peresid, kes on osalenud laste õnnistamisteenistustel.
Nende ürituste kava on alles koostamisel. Täpsem teave ilmub kuulutustel.
Endel Lohu
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VALLARAHVA TEGEMISED
29. - 30. mail käis Suigu
algkool ekskursioonil
Vooremaal.

Esimene peatus tehti Imaveres, kus
Eesti Piimandusmuuseumis tutvuti
piimandus-ajalooga
ja
tehti
võimasinaga võid, mis koos leiva ja
petiga
lõunaooteks kõhtu kadus.
Käidi veel Laiuse voorel ja õletoas;
Siimusti Keraamikatehases saadi
teada kuidas savikäntsakast saavad
kaunid lauanõud; Palamusel õpiti
vanaaegses koolitunnis rehkendamist
ja muid “kentsakaid” õppeaineid ning
igaüks võis ise endale sule- ja tindiga
koolitunnistuse
kirjutada.
Õhtul
lõbustasid reisiseltskonda Kääpa
külas lustlikud kratid, kes ka lahkelt
öömaja pakkusid. Uut päeva alustati
Kalevipoja muuseumis, tutvuti vanausuliste küladega Pepsi ääres, grilliti Alatskivil ja tervitati Elistvere
loomapargi asukaid. Aitäh Rannole, kes pisitütre kõrvalt raatsis bussirooli keerama tulla, Lyle ja Merlele,
kes aitasid õpetajatel matkaselle ohjes hoida ja vahvale vanaisale Kalju Kahrole tänud kratirahvaga tutvuse
sobitamise eest!
1. juunil avati Pärivere klubis
lastetuba.

Kohale
oli
tulnud
peale
vallaametnike ka hulk mudilasi.
Kes vaimustunult ootasid, millal
toauksed lahti tehakse. Aga enne
tuli ära kuulata mitmed sõnavõtud
ja siis lõikasid lindi läbi need
lapsed,
kellel
on juunikuus
sünnipäev.
Nagu pildilt näha, sai tuba pilgeni
lapsi ja nende emmesid-issisid täis.
Küll lasti liugu, poksiti omavahel
poksikinnastega,
mängiti
mänguasjadega, keset tuba oli suur
nukumaja. Pärast toimusid mõned
mängud ja koos söödi ära suur
maasika-vahukoore tort.
Aitäh Viljale ja Taimile, kes selle asja organisaatorid olid ning kõigile, kes nõu ja jõuga abistasid!
Noorkotkad ekskursioonil ja Tallinnas paraadil.

Algselt plaaniti sõitu 3. mail, kuid sel päeval võeti hoopis osa prügikampaaniast ja ekskursioon lükkus 14.
juunile. Buss väljus Arest 8.00 ja esialgne sihtkoht oli Paldiski külje all asuv Kurkse. Seal süüdati küünlad
Janek Välbale ja tema rühmale, kes hukkus õppustel Kurkse väina ületamise käigus. Paldiskis külastati veel
Scoutspataljoni, kus räägiti kus rahuoperatsioonidel on käidud, relvastusest, tehnikast, näidati kasarmuid ja
lubati masinaid katsuda. Põige mere äärde ja järgmine peatus oli Keilas, kus sai näha suurt sõjalennukit,
millega varustust veeti. Enne kojuminekut külastati veel loomaaeda ja kohustuslik peatus oli
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hamburgeriputka juures. Seltskond oli
lõbus ja osalejad jäid ekskursiooniga
väga rahule. Aitäh organisaatoritele ja
vallavalitsusele!
23. juunil võttis meie vallast suur
seltskond noorkotkaid osa Vabariigi
aastapäeva paraadist Tallinnas. Buss
väljus Tallinna juba 22. juuni
pärastlõunal. Peaproov toimus Pirita teel
ja ilm oli väga palav. Algul oldi endast
väga heal arvamusel ja aeti rind tähtsalt
kummi, kuid kui tähtsad asjamehed
käskisid ikka uuesti ja uuesti harjutada,
siis mida õhtupoole, seda kõveramaks
näod vajusid. Proov kestis kella 23ni
õhtul. Ööbiti laulukaare kõrval majas ja
hommikul kell 8.00 oli äratus. Paraad oli
osalejate sõnul KOHUTAV, kuna ilm oli
külm ja vihma sadas. Kui poisid tulid
veel selle peale, et soojemaid riideid
vormi alla panna, siis tüdrukutel olid
õhukesed pluusid ja need said päris
kähku läbimärjaks. Peale paraadi
vahetasid kõik kähku riided ja hakati
tagasi sõitma. Pärnu piirkonnast olid
paraadil
peamiselt
Are
rühma
noorkotkad - Kristen Alunurm, Kuldar
Orumaa, Norman Peks, Ragnar Tiitus,
Remo Välba, Oliver Raadik, Rain
Palason, Meelis Kustassoo ja Janar
Janop.

Sel aastal viis ekskursioonibuss
Are
kooli
töötajad
PõhjaEestisse.
Külastati Kolga mõisa

(pildil), mille kohta giid oskas palju
kummitusejutte rääkida.
Viinistu
kunstimuuseumis sai igaüks omal käel
ringi uudistada ja lisaboonusena sai sealt
värskeid austerservikuid kaasa osta.
Käsmus toimus aardejaht, kus grupp
jagati kaheks ja kaardi järgi tuli metsast
lipikuid otsida. Lõpuks leiti “aare”
mererannast vana paadi alt. Giid ütles
küll, et rada on ainult paari kilomeetrine,
kuid raja läbijooksnute arvates oli see
vähemalt kolm korda nii pikk. Tagasiteel
hüpati läbi “Musta täku tallist”, sealsest
käsitöötoast ja õhtupimeduses olime
kodus tagasi.
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Jaanituli Are pargis.

Pidu algas maakondlikul “Kauni kodu”
konkursil osalenute tunnustamisega.
Peaministri tänukirja ja kingitused said
meie vallast Maie ja Aadu Laane ning
Linda ja Maido Uustalu. Järgmisena
esines tantsuansambel Kajakas ja peeti
mitmeid spordivõistlusi. Enam kaasaelamist pakkusid munade loopimine ja
õllekasti hoidmine (Pildil õllekasti
hoidmise võitja). Rahvast oli üsna palju
ja
tantsu
jätkus
varaste
hommikutundideni,
kui
vihm
ja
elektrikatkestus peo lõpetasid.

19. juunil toimus beebipäev.

Nagu traditsiooniks saanud, toimus Are
vallas 19. juunil järjekordne beebipäev.
Üritus algab Suigu palvelas laste
õnnistamisega ja jätkub vallamajas.
Seekord oli vallamaja väike saal rahvast
täis, sest esimese poolaasta jooksul on
sündinud juba 10 uut vallakodanikku
(Karl Martin Võigas, Kevin Rahula,
Ketter Merilaht, Gediryn Rae, Karola
Saare, Helyana Kakko, Carl-Mario
Mones, Kevin Padumets, Annabell Saar,
Martti Simson). Kohalviibijatele esines
kitarrimuusika ja lauludega Are kooli
värske vilistlane Merlin Madisson.
Seejärel pidas vallavanem Jaanus
Männik
kõne ning koos volikogu
esimehe ja sotsiaalnõunikuga õnnitleti
beebisid ja nende vanemaid. Juba mitmendat beebipäeva järjest on peale rahalise toetuse vallapoolseks
kingituseks ka graveeringuga hõbelusikas. Päeva lõpetuseks oli kaetud pidulaud ja beebide suuremad õedvennad said uues lastetoas mütata. (Pildid on üleval valla kodulehel www.arevald.ee )
Tekstid koostas L. Lusik
Abiks olid Vilja Alamaa, Aive Annuste, Norman Peks ja Robert Kinnar
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Mõned põnevad näpunäited grillimiseks
- Kõige puhtama maitseelamuse annab süütamine ilma süütevedelikuta. Kasutage väikesi
puupilpaid, paberit, toiduõli jms.
- Grillsüte õige kuumuse tuvastamiseks hoidke kätt umbes 10 cm kõrgusel sütest (st resti kohal) ~
3-4 sekundit. Kui käel hakkab väga kuum ja te seda rohkem süte kohal hoida ei suuda, on kuumus
grillimiseks paras. Kui suudate kätt hoida kauem, on kuumus liiga väike, kui vähem, siis liiga suur.
- Kui kuumus läheb liiga suureks ja lihast eralduv rasv on sütel põlema läinud, tuleb leek
summutada. Selleks kasutage vett või mõnda muud vedelikku, mis on söödav ja ei põle. Leeki
saab summutada ka grillile kaane peale asetamisega ja märja lepapuust saepuruga, mis tekitab
ka lisasuitsu. Huvitava maitse ja hõngu saamiseks võib leegi summutamiseks kasutada õlut või
veini.
- Sütele pandud maitsetaimed ehk ürdid (rosmariin, tüümian ehk aedliivatee, basiilik jne) või
oksakesed/laastud (kirss, vaarikas, kadakas, õunapuu jne) annavad roale huvitava maitsenüansi.
Põlemise aeglustamiseks ja suitsu tekitamiseks võiksite laaste/ürte eelnevalt vees leotada.
- Maitsesuitsu andmiseks võib grillimise ajal raputada sütele kohvi- või teepuru ja kuivatatud
ürdipuru. Seejärel asetage grillile kaas peale, et maitsesuits saaks imbuda ka grillitavasse toitu.
Väga head aroomi annab sütele asetatud terve küüslauk.
- Enne grillimist laske lihal/kalal seista umbes tund aega toasoojas, et grillile pannes ei toimuks
kiiret temperatuuri muutust ja pruunistumine oleks edukas.
- Kui ei ole tegu õlimarinaadis lihaga, pintseldage liha mõlemad pooled enne grillimist toidu- või
grilliõliga, et vältida kuivamist ja grillresti külge kinni kõrbemist. Spetsiaalsed grilliõlid annavad
lihale ilusa välimuse ning hõrgu maitse. Rasvasemat liha ei ole vaja täiendavalt õliga määrida.
- Enne grillimist on kasulik marinaadis liha majapidamispaberiga natuke tupsutada või lasta lihal
nõrguda, et üleliigne marinaad ei tilguks sütele. Väga märg liha ei pruunistu edukalt, vaid hakkab
aurustuvas niiskuses hauduma. Samas pole vaja liha pinda ka päris kuivaks pühkida. Samuti võiks
lihalt maha pühkida suuremad maitseainetükikesed, sest need võivad minna põlema ja anda lihale
mõru maitse.
- Väljaulatuvad kondid võib katta fooliumiga (nt karree puhul). Pealmine tugevam kelme, kamar ja
rasvaääris lõigake mõnest kohast katki, et liha ei tõmbuks kaardu (nt kamaraga välisfilee puhul).
Samas ei tohi lihasse teha ülearu sisselõikeid, muidu jookseb lihamahl välja ja roog jääb
kuivem/tuimem.
- Parima tulemuse saavutamiseks grillige lihalõiku kuumemal temperatuuril mõlemalt poolt ~ 1
minut. Liha mahlasuse tagamiseks on vajalik selle lühiajaline
"ehmatamine", et lihamahlad jääksid kinni. Pärast liha mõlemalt poolt
„ehmatamist“ piisab, kui keerata lihalõigul külge ainult üks kord.
Liigsel liigutamisel muutub liha tuimaks ja kuivaks ning ei saa ilusat
grillrestimustrit.
- Grillimisel usaldab grillimeister kella vaatamise asemel oma sisetunnet,
mis tekib õigest tunnetusest. õige grillitunnetus tuleb aga läbi kogemuste.
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TEATED
Are vallas kasutusel olevad olulised telefoninumbrid:
Vallavanem Jaanus Männik
- 44 518 68 ; 51 22 321
Abivallavanem Lauri Luur
- 44 518 62 ; 52 59752
Vallasekretär Aino Vaarmaa
- 44 518 60
Maanõunik Signe Rõngas
- 44 518 75 ; 52 53 189
Sotsiaalnõunik Heli Tõrva
- 44 518 76 ; 53 339 477
Pearaamatupidaja Helgi Kallaste
- 44 518 78
Sekretär-asjaajaja Terje Võsumets
- 44 518 61 ; 52 69 732
Pärivere klubi juhataja Sirje Pilter
- 44 518 66 ; 51 702 82
Are raamatukogu juhataja Malle Pajo
- 44 518 65
Suigu raamatukogu juhataja Eveli Kuslap - 44 63 494
Spordiinstruktor Rein Semenov
- 51 52 534
Konstaabel Valdu Kaljur
- 51 185 20
Bussijuht Marek Alamaa
- 53 485 121
OÜ Are Vesi juhatuse esimees Kert Alamaa
Rikked, tellimised, info, teated
- 44 518 64; 529 8849

vallavanem@arevald.ee
abivallavanem@arevald.ee
vallasekretar@arevald.ee
maanounik@arevald.ee
sotsiaalnounik@arevald.ee
pearaamatupidaja@arevald.ee
sekretar@arevald.ee
areklubi@hot.ee
are@pkr.ee
suigu@pkr.ee
rein21@hot.ee

arevesi@hot.ee

Teadaanne
Are Vallavalitsuse töötajate kollektiivpuhkus on 7. juuli – 27. juuli.
Sel perioodil on tööl sotsiaalnõunik Heli Tõrva – tel 44 51 876, 53 339 477.
Kiiret puhkuste perioodil ( 7.07 – 27.07) teiste vallaametnike lahendust vajavate küsimustega
palume pöörduda tööpäeviti kell 8.00 – 10.00 Heli Tõrva poole,
kes edastab info vastavale vallaametnikule või vallavanemale.
Vallavanema telefon vajadusel: 51 223 21
Abivallavanema telefon vajadusel: 52 59 752
Are Vallavalitsus

TEADE
Seoses vallaametnike kollektiivpuhkusega juulis
on kuni 21. juulini võimalik valla metsanduse
spetsialisti Teet Killinguga ühendust saada
telefonil 50 30 813 ja Keskkonnateenistuses
aadressil Roheline tn. 64 Pärnu.

Riigimaantee nr 19203 Are-Suigu
remondi projektlahenduse
AVALIKUSTAMISE KOOSOLEK
toimub Are Vallavalitsuses 15.juulil
algusega kell 17.00

Metsanduse spetsialist Teet Killing on puhkusel
21. juulist kuni 19. augustini 2008.a.

Projekti materjalidega saab tutvuda
Are Vallavalitsuses
alates 11. juulist 2008.
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Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Suvekool on tegutsenud juba 5 aastat, et pakkuda asjalikku
ettevõtmist ja koolitust just suvisel ajal suvises Pärnus. Kursustel osalejaid on kokku tulnud üle Eesti
ning tagasiside olnud väga positiivne.
Tori kirik
VI Suvekooli raames tahame olla veel rohkem mitmekülgsemad.
Esimest aastat hakkab Suvekool tööle
ka Tihemetsas Voltveti Mõisas, kus on oma õppehoone, ilus renoveeritud õpilaskodu, looduskaunid
õpperajad ning lisaks lõbusale seltskonnale saab nautida ka täielikku vaikust.

Iga-aastase traditsioonina toimuvad käsitööõpetajate suvepäevad, inglise keele ja soome keele kursused
nii algajatele kui edasijõudnutele. Muukeelsetele pakume välja eesti keele lühikursuse.
Palju uut on lisandunud ka huvikursustena – loodusfoto kursused algajatele, kuhu õpetama tulevad
ajakirja LoFo toimetajad Jaak Põder ja Sven Žacek; tervisehuvilistele on mitmekesine tervise pakett, kus
õpitakse meistrite käe all erinevaid teraapiaid.
Suvekool 2008 toimub: 01-04. juulil ning 29. juulist kuni 8. augustini.
Vaata ka: www.hariduskeskus.ee/taiendope
Lisainfo: 44 27 870 või 50 14 291
kursused@hariduskeskus.ee

VARGUS!

Are laste mängutoa kasutamisest.
Kuna käes on puhkuste aeg ja klubiuksed
juulikuus suletud, siis palun lastevanematel, kes
tunnevad huvi lastega lastetoas mängimise vastu,
võtta ühendust Viljaga tel. 56 453 560

20. mail varastati must murutraktor
Partner 125-97
Tartumaalt Vana-Kuustest.
Kui keegi on sellist märganud või on müüa
pakutud, palun anda vaevatasu eest (5000.-)
teada numbrile 5659064

Tähelepanu reisisõbrad!
Käes on ilus suvi ja traditsiooniliselt ootab meid ees vahva plaan minna üheskoos Eestimaa
kauneid paiku avastama. Seekordne reis viib meid Tallinna Botaanikaaeda gladioolinäitusele,
Kadriorgu, Viimsisse, Käsmu Meremuuseumisse, Palmsesse ja Sagadisse.
Reis toimub reedel 22.augustil. Buss väljub kell 07.30 Are meierei juurest,
sealt edasi Suiku.
Soovitan pikale reisile kaasa võtta oma toidupaun,
kindlasti teeme peatuse ka mõne söögimaja juures.
Sõiduraha 200 krooni saab maksta Ares Vilja kätte (tel. 44 29 418, mob 56 453 560)
või Suigus Lea kätte. 15.augustiks peavad sõidurahad koos olema.
Kaunist jätkuvat suve ja kohtumiseni reisil!
Vilja ja bussijuht Rein
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Tervendav massaaž!
Massöör - TFH instruktor
Aare Kontson
+372 56635419 kaare@hot.ee
Klassikaline massaaž:
vähendab stressi, lõdvestab
Vistseraalne kiropraktika:
käivitab seedimise, tõstab
toonust
Akupressuur.

5.07
6.07
20.07
25.07
26.07
1.08
7.08

Eesti Sõjameeste mälestuskirik Toris. Suvised üritused.
laup.
kell 11.00 Õigeusu surnuaiapüha.
pühap. kell 15.00 Jumalateenistus armulauaga. Teenib Tõnu Taremaa
pühap. kell 11.00 Jumalateenistus armulauaga. Teenib Enn Auksman
reede
kell 19.00 David Oistrahhi festival – Neeme Järvi Suveakadeemia
Lõppkontsert. Esineb üle-eestiline sümfooniaorkester.
laup.
kell 20.00 Kontsert „Suvised duetid“. Nele-Liis Vaiksoo ja Jassi Zahharov
reede
kell 19.00 Meeskoori „Forestalia“ kontsert.
reede
kell 20.00 Esineb akordioniduo „Expressiya“ Valgevenest.

Halinga valla suvised üritused (täpsem info www.halingavald.ee)
12.07 L. kell 12.00 Uduvere laat
20.07 P. kell 11.00 P.-Jaagupi staadionil Sugulusturniir korvpallis (4 liikmelised võistkonnad)
Eelregistreerimine 14. juuliks tel. 55 93 29 51
26.07 L. kell 10.00 Maima rukkilillepäevade külalaat.
27.07 P. kell 17.00 Vahenurme töökoja korvpalliplatsil Vaheka sopsupäev.
20.08 K. kell 11.00 P.-Jaagupi staadionil suvine jalgpall ja Aastajooks 2008.
Eelregistreerimine 15. augustiks tel. 55 93 29 51
23.08 L. kell 12.00 P.-Jaagupi spordikeskuses Sugulusturniir võrkpallis (4 liikmeline võistkond
ja vähemalt 2 naist). Eelregistreerimine 18. augustiks tel 44 97 065 või 55 93 2951
kell 17.00 SUUR SUVELÕPUPIDU 2008.
Halinga Rammumees 2008; Marju Länik ansambliga; DJ Kaido Vare videodisko ;
Kell 23.30 Ilutulestik - püromuusikal

ARE RAAMATUKOGU
ON PUHKUSE TÕTTU SULETUD
01.juulist - 26.juulini

P.-Jaagupi perearstid puhkavad
Eve Keskküla 06.08 – 22.08
Marina Simm 25.06 – 22.07
Merike Roseniit 21.07 - 31.08
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ÕNNITLEME SUVISEID
SÜNNIPÄEVALAPSI !
02.07
02.07
03.07
08.07
08.07
09.07
10.07
10.07
12.07
14.07
15.07
17.07
20.07
23.07
24.07
25.07
29.07

HELGI KAPP
SINAIDA RAE
MARIA HRABROVA
LIIVI MÜLLER
EINU KAHEST
AIKI LAHT
ÕIE LUIK
LEHO PAHK
MERIKE KALDEN
ANNA VARMA
VIRVE TENSING
LIANE KASS
ÕIE GROSSBERG
ASTRA LARETEI
AARE AASMÄE
VAIKE JÕEMETSA
JAAN TÕNSING

85.a. Are alevik
79.a. Niidu küla
76.a. Kurena küla
74.a. Lepplaane küla
72.a. Võlla küla
60 .a. Võlla küla
78.a. Are alevik
70.a. Murru küla
50.a. Pärivere küla
99.a. Niidu küla
79.a. Murru küla
74.a. Võlla küla
50.a. Kurena küla
50.a. Niidu küla
50.a. Niidu küla
70.a. Are alevik
75.a. Are alevik

01.08
02.08
02.08
02.08
08.08
12.08
12.08
12.08
15.08
16.08
16.08
17.08
19.08
23.07
29.08

LJUBOV VESKILT
79.a. Suigu küla
TAIMI ALAMAA
70.a. Are alevik
AIME ARRO
55.a. Are alevik
ATS TOHT
50.a. Suigu küla
MARET PETERMANN
73.a. Pärivere küla
LEA NÕU
76.a. Parisselja küla
ILME AIDBERG
60.a. Are alevik
JAAN VAHER
60.a. Võlla küla
AHTO-FRIEDRICH LIPPMAA 75.a. Elbu küla
RAIMUND SABALOTNI
76.a. Kurena küla
REIN NAARIS
73.a. Suigu küla
ERVI TUISK
77.a. Suigu küla
REIN KALDA
60.a. Are alevik
OLGA TUGEDAM
78.a. Are alevik
NAIMA SILDVEE
80.a. Suigu küla

Järgmine leht ilmub augustis.
Ootan kaastöid suvistest ettevõtmistest augusti alguseks.
Kel võimalust, vaadake vallalehe värviliste piltidega
varianti Are valla kodulehelt www.arevald.ee
Kaunist suvepuhkust kõigile!
Toimetaja
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Õnnitleme!
28. mail sündis
Kätlin Simsonile ja Elmo
Eskole
poeg MARTTI SIMSON.

12. juunil sündis
Kaire Lippmaale
poeg JOOSEP MATHIAS
LIPPMAA
Üks silmapaar,
üks rõõmusaar
Toogu rõõmu emale ja isale

NB! Meil on rõõm avaldada
vallalehes juubelid alates 50st
ja kõik sünnipäevad alates 70st.
KES SOOVIB, ET TEMA
SÜNNIPÄEVA LEHES
EI AVALDATA; PALUN
ANDA SELLEST TEADA
VALLA SEKRETÄRILE
tööpäeviti tel. 44 518 61

Lehe toimetaja: Leelo Lusik
Tel. 5142621; 44 63 596
Oja 4 Are vald,
Pärnumaa 87 301

