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Teeme ära 2008.
Kogu Teeme Ära 2008 ettevõtmine sai alguse ühel 2007. aasta
sügispäeval, kui kokku said kaks sõpra, kes olid pürgihunnikute nägemisest väsinud - Toomas Trapido ja Rainer Nõlvak.
“Mõtlesime, et prügistajate kaasamiseks peaks korraldama ürituse
sarnaselt laulupeoga, millest inimestel oleks raske kõrvale jääda. Et
inimesed kodust välja tuua ja tekitada õlg-õla tunnet ja vajalik
inimhulk kohale saada, oleks ehk tark kogu üldrahvalik
koristamisaktsioon ühe päeva jooksul läbi viia, kogu Eestis
korraga." Ettevõtmise idee levis kiiresti inimeselt inimesele ja juba
paari nädalaga kasvas algatusgrupp mitmekümneliikmeliseks.
Koristuspäeval, 3. mail asuvad üle Eesti tegutsema 3-15
liikmelised koristusmeeskonnad. Iga meeskond saab ülesandeks
ära koristada valitud linna-valla piires konkreetsed
prügihunnikud.
KUIDAS ARE VALLAS KORISTUSAKTSIOON TOIMUB,
LOE LK. 2 JA 3.
Ja see on päris kindel, et 4. mail on Eestimaa palju puhtam,
kui praegu ……
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lk. 16

KEVAD ON KÄES, LOODUS ÄRKAB!
Kodu, küla, vald ja kogu Eestimaa ootavad korrastamist-harimist-külvamist. Siis on õitseminegi õitsvam ja
kasvamine kaunim.
Vallas on rehad ja luuad juba kõvasti liikumas. Head eeskuju on andnud koolinoored, kes 14. aprillist on
koristanud Are Põhikooli ümbrust, 16. aprillil aga rookisid koos vallaametnike, volikogu esindajate ja OÜ
Are Vesi meestega puhtaks Are pargi.
Suigu LAK, mille ümbrus seni märg ja kus lapsed pisemad, plaanib oma platside korrastust 24. aprillil.
Aitäh, noored koos õpetajate ja kõigi teiste kaasalööjatega!
Volikogu ja vallavalitsus, aga ka vallajuhid koos Are aleviku ja Suigu kortermajade ning ettevõtjate
esindajatega on arutanud ja käesolevas ajalehes esitavad Teile orientiiriks headsooviva üleskutsena kava,
kuidas üheskoos teha kodud, teed, platsid, haljasalad, metsad ning ettevõtted kevadisemaks ja ilusamaks.
Ka üleriigilise korrastusaktsiooni „Teeme Ära” praeguseks teadaolev kava on lehes ära toodud. Sel päeval
on meie valda prügi korjama registreerinud ligi 100 inimest. Näidakem mujalt tulijatele eeskuju! Meie
koordinaatorid on Lauri Luur ja Signe Rõngas.
Üksmeelt ja ühist hoolt võiksime allkirja andmisega näidata ka Riigimetsa Majandamise Keskuse arutu
plaani suhtes kaotada sajandivanused metskonnad, Pärnumaal kogunisti kümnest kaheksa. Likvideerida
tahetakse Taali, Audru, Kilingi, Surju, Lodja, Jäärja, Orajõe ja Varbla metskonnad!?!?
Muide, asjatundlikult hävitava hinnangu sellele andis 21.04. ajalehes „Postimees” Suigust pärit TÜ
majandusprofessor ja Eesti Panga nõukogu liige Raul Eamets. Tasub lugeda.

ILUSAT KEVADET!
Jaanus Männik, vallavanem

ARE VALLA HEAKORRASTUSKAVA
JA PRÜGIKORISTUS – „TEEME ÄRA”
Heakorrastusperiood – 14.04. – 03.05.2008
1.
2.
3.
4.

Are Põhikooli ümbruse koristamine – 14.04–17.04
Are Põhikooli osalemine projektis „Kooliteed korda” – tähtaeg 04.05.
Are pargi koristamine 16.04 – Are Põhikooli õpilased ja vallatöötajad.
Heakorraalane arupidamine Are aleviku kortermajade ja ettevõtete esindajatega – 21.04.
kell 17.30.
5. Heakorraalane arupidamine Suigu kortermajade ja ettevõtete esindajatega – 22.04. kell
17.30.
6. Suigu LAK ümbruse koristamine – 24.04.
7. Are vallakeskuse ümbruse koristamine, vallatöötajad – 21.04 – 25.04.
8. Are aleviku korterelamute ümbruse, teede äärte, metsaaluste jne. koristamine – 26.04–
27.04. KÕIK ELANIKUD ÜHESKOOS!
9. Suigu korterelamute ümbruse, platside, teede äärte koristamine ja Suigu seltsimaja
ümbruse koristamine – 26.04 – 27.04. KÕIK ELANIKUD ÜHESKOOS!
10. Ettevõtete territooriumide, piirnevate teede ja platside koristamine –
21.04 – 03.05 – ETTEVÕTETE TÖÖTAJAD ÜHESKOOS!
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11. Kinnistute omanikel (põllu-ja metsaomanikud jt.) oma kinnistute, teede
äärte jms. koristamine – 21.04 – 03.05 – KÕIK OMANIKUD JA
VALDAJAD ÜHESKOOS!
12. Projekt „TEEME ÄRA” – 03.05.2008

PROJEKT “TEEME ÄRA!” (http://www.teeme2008.ee/)
Are vallas on projekti käigus fikseeritud 19 prügiga risustatud paika:
Neist kolm suuremat kuuluvad koristamisele enne 3. maid:
– Võlla külas reformimata maal paiknev prügimägi – kokku ca 200 m³
– Parisselja külas (Võõsiku kõrval metsas) – ca 20 tonni olme- jm. jäätmeid.
– Parisselja külas, kivihunnikus – olme-, ehitus- jne. jäätmed
3. mail kuuluvad koristamisele 16 prügiga risustatud paika:
– Kurena külas (Räägul) – 2
– Parisselja külas – 1
– Murru külas – 2
– Niidu külas – 2
– tee ääres Are pargi kõrval
varemetes
– Võlla külas – 2
– Pärivere külas Sepa tee ääres
–3
– Linnuküla tee ääres – 3
Projekti käigus on:
– fikseeritud prügikogumise
kohad, nn. lipujaamad:
1) vallamaja parkimisplats
2) Suigu parkla.
– tellitud Multilift-konteinerid
mõlemasse parklasse
– tellitud olmeprügi kogumiseks kilekotid (kogus täpsustub)
– registreerunud koristuspäeval osalejateks vähemalt 75 inimest
(võivad osaleda ka need, kes pole end kusagile registreerinud)
Lipujaamades on prügi vastuvõtjad (kaitseliidu esindajad), kes on kohal kell 9.00.
Kell 9.30 – 10.00 saab iga koristusmeeskond lipujaamast kätte marsruudi ja töövahendid
(3 sorti kilekotid, sulgurid jms)
– koristusmeeskonnad korjavad prügi kilekottidesse.
– treilerimeeskonnad (kokkuvedajad) transpordivad kotid lipujaamadesse.
– koristajatele antakse päeva lõpus lipujaamades sooja suppi, teed.
Eraldi kogume autokummid kõigist fikseeritud kohtadest.

TEEME ÄRA!
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18. aprilli Are Vallavolikogu istungi otsused:
1. Ettepanekud vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmiseks:
1.1 Tehti Pärnu Maavanemale ettepanek kinnitada Eavere külas vaba maatüki nr.14
(pindalaga 8,8 ha) kasutusvaldusesse saajaks Aavo Vaan.
1.2 Tehti Pärnu Maavanemale ettepanek kinnitada Eavere külas vaba maatüki nr. 9
(pindalaga 4,8 ha) kasutusvaldusesse saajaks Aavo Vaan.
1.3 Mitte teha Pärnu Maavanemale ettepanekut Pärivere külas vaba maatüki nr. 6
(pindalaga 18,0 ha) ja vaba maatüki nr. 7 (pindalaga 3,6 ha) kasutusvaldusesse andmiseks
2. Määrati Are vallas Suigu külas asuva Risti katastriüksuse jagamisega tekkivate katastriüksustele nimed
ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Risti katastriüksus, sihtotstarve maatulundusmaa100 %; Tarmo
katastriüksus, sihtotstarve elamumaa 100%; Aire katastriüksus, sihtotstarve elamumaa 100%
3. Otsustati viia järgmisse volikogusse Are vallas Suigu külas asuva Matsi-Mati katastriüksuse jagamine.
4. Are Vallavolikogu 24. augusti 2007 otsus nr. 47 „Kinnistu jagamine, kü nime ja sihtotstarbe määramine”
muudeti kehtetuks. Määrati Are vallas Võlla külas asuva Taali metskond katastriüksuse jagamisega
tekkivate katastriüksustele nimed ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Taali metskond M-4 katastriüksus,
sihtotstarve maatulundusmaa 100 %; Toru58A katastriüksus, sihtotstarve transpordimaa 100% ja
Toru56A katastriüksus, sihtotstarve transpordimaa 100%
5. Kinnitati Are valla teede remondikava 2008 – 2011.
6. Lükata edasi Are vallas Niidu külas „Mööbi” kinnistu detailplaneeringu kehtestamine kuni Are valla
üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise tulemuste selgumiseni.
7. Lükata edasi Are vallas Niidu külas „Ääreotsa” kinnistu detailplaneeringu kehtestamine kuni Are valla
üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise tulemuste selgumiseni.
8. Are Vallavolikogu 26. mai 2006 a määruse nr 14 muutmine „Huvikoolides õppijatele toetuse maksmise
kord”. muutmine, asendades § 5 lõikes 1 esimeses lauses „vähemalt 50 % õpilaskoha maksumusest”
sõnadega „vähemalt 50 % õppemaksust”.
9. Määrati Are Vallavalitsuse 2007.aasta raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli läbiviijaks
vannutatud audiitori Külli Müüri.
10. Informatsioon:
10.1 Meeldetuletus majanduslike huvide deklaratsioonide esitamise kohta.
10.2 Teadmiseks Pärnu maavanema 07.04.2008 kiri nr. 2.1-1/2654/07.
10.3 Are Põhikooli renoveerimise käigust.
10.4 Are valla heakorrastamisest ja heakorraprojektist “Teeme ära 2008. “
10.5 Metsareformi käik

25. märtsi Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Kinnitati Are valla 2008. aasta teede hoolduskava. 2008. a. eelarves on teede hoolduseks ette
nähtud 2,2 milj. krooni. Suuremateks töödeks on planeeritud Pärivere tee pikendusele ja Uuele
tänavale mustkatte panemine ning kruusakatete uuendamine purustatud kruusaga. Lisaks saab
uuendatud teekatteid osalise killustikuga katmisega. Paigaldamist ootavad kaks bussiootepaviljoni
Parisselja külas ja Are alevikus, samuti teemärgistus teede nimedega. Kokku peaks saama valla teid
renoveeritud 14 km.
2. Väljastati Tabria külas asuva Peedi talu loomade varjualusele kasutusluba.
3. Väljastati Are alevikus Põllu tn. 5 elamule kasutusluba.
4. Anti nõusolek õhkküttekamina projekteerimiseks Pärivere tee 9 korteris Are alevikus ja väljastati
projekteerimistingimused.
5. Anti nõusolek puurkaevu projekteerimiseks Kivisaare kinnistule Elbu külas ja väljastati
projekteerimistingimused.
6. Määrati maa korralisel hindamisel hindajaks maanõunik Signe Rõngas.
7. Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kaks majapidamist, kelle taotlused olid piisavalt
põhjendatud.
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8. Rahuldati Elle Tugedam´i avaldus – prügikasti tühjendus kord kvartalis. Heino Eentalu avaldust
vallavalitsus ei rahuldanud. Maanõunik Signe Rõngasel selgitada välja, kas seadusest tulenevalt on
võimalik ning otstarbekas muuta kehtivat valla jäätmekäitluskorda.
9. Kinnitati Are Põhikooli ja Suigu Lasteaed-Algkooli õpilaskoha arvestuslik maksumus.
Are Põhikool
18 738.- aastas ja 1 562.- kuus
Suigu LAK
32 878.- aastas ja 2 740.- kuus
10. Anti välja korraldus maksta valla sotsiaalse kaitse eelarvest:
• Ühekordne toetus summas 900 krooni kahele inimesele,
• Toimetulekutoetus summas 2800 krooni kolmele inimesele,
• Ravimitoetus summas 600 krooni kahele inimesele.
11. Vabastati kolm inimest hooldaja kohalt ja lõpetati hooldajatoetuse maksmine.
12. Määrati kolmele inimesele hooldaja ja hooldajatoetuse maksmine.

8. aprilli Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Väljastati projekteerimistingimused Are vallas Murru külas Uru kinnistul asuva elamu
rekonstrueerimiseks.
2. Vallavanem Jaanus Männik tutvustas laekunud hinnapakkumisi Aadu sild – Pärna tee
renoveerimiseks - katmiseks purustatud kruusaga. Otsustati jätkata hinnapakkumiste võtmist
korraga mitmele teele soodsama hinna saamiseks.
3. Määrati Milvi Tammela´le kuuluvale hoonele Eavere külas teenindamiseks vajaliku maa
(Seljamaa) suuruseks 10722 ²m².
4. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Kai Simson´ile temale kuuluva elamu-laut ja kelder,
järgmise maaüksuse osas: Are vallas Pärivere külas asuv Reinarti maaüksus, pindala 4,66 ha.
5. Määrati Are vallas Tabria külas asuva ehitise (pumbamaja-kaevumaja) teenindamiseks vajaliku
maa suuruseks 774 m².
6. Määrati Are vallas Lepplaane külas asuva Kooli kü jagamisega tekkivate kü-le nimed ja
sihtotstarbed alljärgnevalt:
1. Kooli katastriüksus, sihtotstarve maatulundusmaa 100%
2. Männituka katastriüksus, sihtotstarve elamumaa 100%
7. Määrati Are vallas Are alevikus asuvate Are vallale kuuluvate garaažide teenindamiseks vajaliku
maa suuruseks 1976 m².
8. Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kaks majapidamist. Anti nõusolek Vilhelmine Tilk´a
taotlusele, milles ta soovis prügikasti tühjendust kord kvartalis.
9. Määrati hooldaja ja hooldajatoetuse maksmine kahele inimesele.
10. Tehti muudatused Are Vallavalitsuse 21. detsembri 2007. a. korralduses nr 198. Muudeti punkti 1.3
ja 1.9. Muudatused on vajalikud seoses Signe Rõngase ametinimetuse vahetumisega ja Heli Tõrva
ametisse asumisega. Korraldusega kehtestati mobiiltelefonide kululimiidid.
11. Informatsioonid:
Vallavanem Jaanus Männik tutvustas vallavalitsusele Pärnu Maavanema 31.03.2008 saadetud kirja nr
3.2-2/739, millega OÜ Jaotusvõrk esitas Pärnu Maavanemale taotluse elektrivõrgu rajamiseks jätkuvalt riigi
omandis olevale maale. Vallavalitsus otsustas anda selleks nõusoleku.
Vallavanem Jaanus Männik tutvustas vallavalitsusele Are valla kulutusi I kvartalis.
Are valla kevadisest suurpuhastusest, 3. mail 2008 prügi koristamise päevast „Teeme ära”.
Otsustati:
1) Are pargi koristamise päevaks kuulutada 17. aprill (kui ilmastikutingimused on
sobivad);
2) Määrata Are valla territooriumil kevadiseks suurpuhastuseks periood 17. aprill
– 3. mai. Vilja Alamaa koostab elanikele teated ühiseks koristamiseks.
3) Vallavalitsus koostab teadaande elanikkonnale, kuidas on valla poolt
organiseeritud prügi koristamine, sh. koristamise päev „Teeme ära” 3. mail.
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KAITSEME OMA RAHVUSLIKKU RIKKUST – EESTI
RIIGIMETSA!
Sajandivanust Eesti riigimetsandust ähvardab likvideerimine ja erastamine.
Metsandusprofessor Ivar Etverk Maalehes RMK-st ja riigimetsa reformist: „Esmalt aetakse võhikutest
nõukogu kokku. Nende käe all läheb riigimetsandus nii hukka, et teda pole riigil enam mõtet pidada.
Väljapääsuna ei jäägi muud üle kui riigimets erastada”.
80-aastane metsanduskorüfee Leonhard Polli Maalehes: „Riigimetsa majandamise struktuuri jätkuv
lammutamine töökohtade ja eluasemete lammutamisega maal on aga pöördumatu protsess …”.
Metsaülem Elor Ilmet Maalehes: „Ega sinna elu enam tagasi tule, kust ta kord minema on läinud. Eriti kui
tegu on maakonna äärealaga. Regionaalpoliitika ja efektiivsus ei käi omavahel kokku”.
Eesti territooriumist pool on kaetud metsaga, sellest poolest poolel ehk rohkem kui miljonil hektaril
kasvatatakse sajandivanuste traditsioonidega riigimetsa. Riigimetsandus on samas tihedaimas koostöös ja
abiks erametsandusele, põllumajandusele ja jahindusele, tööandjaks tuhandetele maainimestele ning juhitud
sadade haritud metsandusspetsialistide poolt. Metskondade olemasolu kaudu on tagatud suure hulga
haritlaste, loodusesõprade ja aateinimeste kohalolek, elamine ja töötamine Eesti laantes, riigi äärealadel,
poolel Eesti territooriumil.
Riigimetsandus Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) näol ei ole ega saa olla tavaline rahalist
efektiivsust taotlev äriettevõte. Metsaseaduse alusel ellu kutsutud RMK on kohustatud täitma
mitmekülgseid ülesandeid, lisaks metsa kasvatamisele ja majandamisele olema ka loodushoidja ja selle
korraldaja, koolitaja ja loodusturismi korraldaja, maapiirkondade ja äärealade majandajana riigi asustatuse
tagaja.
Praegust riigimetsandust, mida kannavad 63 ühtlaselt üle Eesti asetsevat metskonda,
ähvardab aga likvideerimine. RMK juhtkond on asjatundjate, avalikkuse, kohalike omavalitsuste ja
Riigikoguga arutamata, täpsemalt öeldes kõigi arvamust eirates otsustanud senise metskonnasüsteemi
likvideerida.
63-st metskonnast on kavas alles jätta vaid 17, 550-st kõrgharitud metsandusspetsialistist jääks tööle vaid
250. Väidetavalt on kavas lahutada metsa kasvatamine, majandamine ja müük. See aga lõhuks ühtse
riigimetsa järjekestvust tagava protsessi, kaotaks peremehe ning kohapealse järelevalve. Hääbumisele oleks
määratud 50 elujõulist metsandusasulat üle Eesti.
Kas ja miks peab sajandivanuse hästitoimiva riigimetsanduse likvideerima?
Kas ja miks peab metsahoidjad metsast välja saatma?
Kas ja miks peab metskondade toel püsivad Eesti maa-asulad likvideerima?
RMK kavandatav reform ei ole põhjendatud ega mõistlik.
Mets ei ole tavaline äriobjekt, vaid Eesti rahvuslik rikkus, mis vajab meie kõigi ühist hoolt ja kaitset!

Väljavõte internetileheküljelt www.hooliveesti.ee
Rahulolematuse põhjuseks on Riigimetsa Majandamise Keskuse reform, mille tulemusena riik ei suuda
oma metsade eest hoolitseda ning Keskkonnaministeeriumi soov muuta metsaseadust. Metsaseaduse
muutmine annab võimaluse Riigi metsa müüa ja rentida, seda vaid RMK nõukogu (9 inimest) otsusega.
Müügiga samaväärne on ka aktsiaseltsi loomine ning võõrkapitali kaasamine. Peale metskondade
vähendamist võib tekkida olukord, kus metsade korralikuks majandamiseks tuleb eestlaste metsad
Skandinaavia puiduettevõtetele ära anda, nagu see Lätis juhtus.
Olulisemad muudatused:
Seadusest võetakse välja nõue, et Eesti pindalast peab 20% riigimets olema- võimaldab igal ajal metsa
müüa ja teha otsuseid vastavalt poliitilisele vajadusele, mitte sellele, kuidas metsade jaoks hea on
Riigi metsa võib edaspidi pikaks ajaks rendile anda- on oht, et mets antakse rohkem kui 100 aastaks
rendile Skandinaavia puiduettevõtete kätte, kes teenivad eestlaste pealt suuri summasi, kuid ei tegele metsa
sotsiaalse ja kultuurilise poole arendamisega.
63 metskonnast jääb alles 17- ühe metskonna suuruseks on ca 60 x 80 km, korralikult metsa eest
hoolitsemiseks on metskondade territooriumid liiga suured.
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560 metsamehest jääb alles 250- 5- 10 inimest peavad suutma igapäevaselt valvata, et ei toimuks
röövraiet, puhastada sihte, kontrollida metsa mahavõtmist jne. Füüsiliselt ei ole see
võimalik.http://www.hooliveesti.ee/index.php?menyy=2-0-3
Metsa müügi või rendi otsustab 9 inimest RMK nõukogust - hetkel nõukogus olevatest inimestest on
metsateemadel 2 pädevat inimest, ülejäänud, ka nõukogu esimees, ei oma mitte mingit metsalast haridust
või töökogemust.
Kaotatakse kaitsemetsade kategooriad- alternatiive välja ei pakuta. Luitemetsad, puhkemetsad.. neid
enam pole ja raiu kust tahad
Ministri otsusega võib igas vanuses puid maha võtta - hetkel on seaduses puude vanused kirjas, edaspidi
võib ministri määrusega teostada lageraiet ka aladel, kus metsa arengu jaoks see vajalik
ei ole.

Eestimaa Rahvaliidu volikogu avaldus
Eesti riigimets jäägu rahvale!
Eestimaa Rahvaliit kutsub ühinema meie suurima loodusrikkuse,
Eesti metsa kaitseks. Peame ennatlikke ja rutakaid reforme riigimetsas ohtlikuks meie hindamatu
ühisvara tulevikule ning Eesti rahvuse ja riigi huvidele. Me ei saa nende reformidega nõustuda.
Jälle kord on kabinetivaikuses valmis sepitsetud metsaseaduse põhimõttelised muudatused, kuhu
on peidetud võimalused riigimets kitsastes grupihuvides laiali jagada ja maha müüa.
Uus kavandatav metsaseadus seab ohtu riigimetsa olemasolu, hoiu- ja kaitsemetsad ning
metsanduse arengukava kui rahvusliku kokkuleppe vajaduse. Riigimetsa Majandamise Keskus on
poliitiliste juhtnööride järgi alustanud ulatuslikku metskondade likvideerimist. 63-st metskonnast on kavas
alles jätta vaid 17, 550-st kõrgharitud metsandusspetsialistist jääks tööle vaid 250. Väidetavalt on kavas
lahutada metsa kasvatamine, majandamine ja müük. See aga lõhub riigimetsanduse järjekestvuse, kaotab
peremehe ning võib kaasa tuua röövelliku metsaraide. Hääbumisele määratakse 50 elujõulist metsaküla ja asulat üle Eesti. Need ennatlikud sammud seavad ohtu Eestimaast ligi veerandit katva hindamatu
väärtusega elu- ning looduskeskkonna – Eesti riigimetsa tuleviku.
Metsal on alati olnud ning on jätkuvalt asendamatu koht eesti rahva ajaloos ja kultuuris. Oleme
seisukohal, et riigimetsa kui meie ühisvara tulevik vajab igakülgset arutelu ja kogu ühiskonna üksmeelt,
arvestades nii sotsiaalseid, majanduslikke, regionaalseid kui ka kultuurilisi aspekte.
Kaheksa aastat tagasi suutsime ühisel jõul ära hoida Eesti Elektrijaamade mahamüümise välismaalastele.
Praegu on kõigile selge, et tegemist oleks olnud kümnetesse miljarditesse kroonidesse ulatuva kahjuga Eesti
riigile ja rahvale. Nüüd on aeg seista sama kindlalt meie suurima loodusvara – ühe miljoni hektari
hindamatu väärtusega riigimetsa eest. Riigimets ei ole äriobjekt, vaid Eesti rahvuslik rikkus, mis vajab
meie kõigi ühist hoolt ja kaitset!
Rahvaliidu volikogu teeb Riigikogu Rahvaliidu fraktsioonile ülesandeks algatada Riigikogus
riiklikult tähtsa küsimusena Eesti riigimetsa tuleviku arutelu.
Rahvaliidu volikogu algatab allkirjade kogumise riigimetsa kaitseks.

Kõigil, kellele on tähtis Eesti riigimetsa tulevik ja kõigil, kes ei nõustu Pärnumaa kümnest
seni töötavast metskonnast tervenisti kaheksa likvideerimisega, on võimalik toetusallkiri
anda vallavalitsuses või internetiaadressil www.hooliveesti.ee.
Tekst, millele toetusallkirju saab anda, on järgmine:
Meie, allakirjutanud, ühineme Eesti suurima loodusrikkuse, Eesti metsa kaitseks. Peame
rutakaid reforme riigimetsas, sh metskondade likvideerimist, ohtlikuks meie hindamatu
ühisvara tulevikule ning Eesti rahva huvidele.
Eesti riigimets peab jääma rahva ühisvaraks!
Vilja Alamaa
Jaanus Männik
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Mis me teeme teedel?
Raske talv on seljataga, ilmad lähevad järjest soojemaks ja teede ehitus
kogub hoogu. Nagu me kõik teame oli tänavune soe talv eriti raske just
meie teedele. Küttearved vähenesid, kuid autoremondiarved suurenesid.
Positiivne uudis on see, et meie tänavune teede raha on kasvanud nüüd juba
2,2 miljoni kroonini. Samas on tõusnud ka kõikvõimalike teenuste hinnad.
Tänavu suvel on plaanis esimest korda Are vallas, hakata rajama
mustkatet. See on sisuliselt sarnane asfaltkattega, kuid on palju odavam
ning sobilikum meie teedele ja tänavatele. Sellist katet prooviks rajada Are
alevikus Uuel tänaval, kus on tehutd torutööd ja tee vajab lõppviimistlust
ning töökoja ja talli vahelisel teel, kus on liikluskoormus üsna suur.
Järgnevatel aastatel on plaanis rajada mustkatet suuremal hulgal Are alevikus, Niidu külas ja Suigu külas.
Sihiks on võetud just need kohad kus varem on olnud asfalt või on lihtsalt suur liikluskoormus elumajadele
lähedal.
Remonti vajavad ka kruusateed ning kui arvestada tänavust talve siis tohutul hulgal. Suuremad tööd
on Lepplaane tee katmine purustatud kruusaga kuni Tallinn-Pärnu maanteeni ja Marjassaare tee katmine
purustatud kruusaga. Tööde käigus puhastatakse ka kraavid ning remonditakse katkised truubid. Pisut
väiksemamahulist jooksvat remonti tuleb teha Are küla teel (Niidu küla keskusest Eavere küla poole), Raki
teel, Künnametsa teel, Küti teel ja Lepplaane ringteel. Väiksem remont sisaldab põhiliselt õhukese
killustikukihi lisamist, mis peaks oluliselt parandama teede vastupanuvõimet just vihmasele perioodile.
See oleks lühiülevaade tänavusest teede remondiplaanist. Kuid riik otsib kohta kust kokku hoida ja
tööde tuöemusi näeme alles sügisel. Loodetavasti saavad kõik eelnimetatud tööd tänavusel aastal tehtud
ning raha on järgmisel aastal veel rohkem ja talved tulevad külmemad.
Lauri Luur

Are valla karjakasvatajad on edukad.
Seitseteist aastat on Eesti olnud taas peremees omal maal. Õnneks on põllumehel eriti rasked aastad möödas
ja Euroopa Liidu rahalised toetused on võimaldanud eri projektide kaudu investeerida
põllumajandustootmist, aga ka lihtsalt maaelu ja loodushoidu.
Loomakasvatuse arengu piirjooned hakkavad selginema. Piimakarjakasvatus kontsentreerub
suurtesse üksustesse, sest järjest rohkem ehitatakse uusi vabapidamise, elektroonilise infokogumisega
lüpsiplatside ja mahukate lägahoidlatega lautu, kus on mõnisada lehmakohta. Piimalehmadele need
pidamistingimused sobivad ja vabalt täisratsioonilist sööta saades püstitatakse aga järjest uusi
toodangurekordeid. Eesti keskmine piimatoodang 2007 aasta jõudluskontrolli andmete põhjal on juba 7103
kg piima lehma kohta aastas.
Are vallas peetakse jätkuvalt piimakarjasid. Are valla omapäraks paljude teiste valdade seas on
see, et algusaastatega võrreldes on loomakasvatusega tegelevate üksuste arv suhteliselt vähe langenud.
Alles on jäänud ka loomapidajaid, kellel on kuni 10 lüpsilehma laudas. Suuremad piimatootjad on kõik
laiendanud või laiendamas oma laudapindasid ning teinud suuri investeeringuid olemasolevatele hoonetele.
Sellega on nad tõstnud oma karjades tunduvalt loomade arvu. Viimase hea
näitena on meie vallas Tõnu Luur, Arude talu peremees, kes ehitas
vabapidamislauda, mis mahutab 190 lüpsilehma, lisaks on hulgaliselt ruumi
laudas olevatele noorloomadele. Suure lüpsifarmi ehitusega tegeleb praegu ka
Peeter Aassalu Tabria külast Uida talust.
Igal aastal annab Jõudluskontrolli Keskus välja Aastaraamatu, kus on
kirjas Eesti parimate karjade toodangunäitajad. Juba aastaid on Are valla
piimakarjakasvatajatest jäänud sõelale oma karja kõrge piimatoodangu
näitajate põhjal Arnold Prints`i Murru talu kari. Mitu viimast aastat rõõmustab
silma OÜ Elbu Farmer, mida juhib arukalt Aime Kapp. Parimate näitajatega on
olnud Tõnu Tillarti ja Endel Pähkel´i lüpsikarjad. 2007nda
aasta
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toodangunäitajate põhjal leiab eelnevate karjade kõrvalt ka Juhan Alamaa ja Peeter Aassalu nimed.
Mõtlev loomapidaja teab, et üks majandusliku edu pante laudas on tõuaretus. Heade pullide valik
nõuab suuri investeeringuid ning see tasub end ka kuhjaga ära. Talunike kõrval nende igapäevasteks
abilisteks on kindlasti veterinaararstid, kes muretsevad seemendusjaamast head aretusmaterjali, tiinestavad
ja ravivad lehmi ning annavad loomapidajale head asjakohast nõu. Meie piirkonnas on nendeks tublideks
inimesteks Merje Alvet, Mart Taggel ja Hannes Hunt.
Are vallas on edukaid suuremaid ja väiksemaid tegijaid veel küllaga, kellel jätkub rohkelt jõudu,
arukust majandamises, riskijulgust ja loomaarmastust. Uhke tunne on leida vabariigi parimate hulgast häid
tuttavaid nimesid meie keskelt. Loodan, et järgmisel aastal on Are valla edukate piimakarjakasvatajate
nimekiri veel pikem.
Ilusat karjalaskeaega, edukaid ettevõtmisi ja jõukust teie majapidamistesse!
Are Vallavolikogu esimees
Vilja Alamaa

Hei, laulupeole!
17. mail peame maha Are
valla
IV
laulupeo.
Loomulikult
on
see
pühendatud Eesti Vabariigi
90. aastapäevale. Räägime,
laulame, tantsime oma ilusa
kodu auks. Kaasa teevad kõik
Are
vallas
tegutsevad
isetegevuslased lasteaialastest
pensionärideni
välja.
Külalised
on
kutsutud
kihelkonna pealinnast PärnuJaagupist. Oleme seekord
erandlikult plaaninud peo läbi
viia Pärivere klubis, sest
tavaliselt on sel ajal Are
pargis veel külm, aga hiljem
teha ei saa, sest kõik
järgnevad nädalavahetused on üritustega seotud. Kui ilmataat palju soojust lubab võib ka
pargipeole mõelda.
Külalisi on meie oma peole tulnud iga aastaga veidi rohkem, ju siis on meeldinud see, mis
pakutud.
Peo algus on kell 13.00. Pilet 15.Soovin isetegevuslastele tervist ja tegutsemislusti! Aga kõigile teistele: TULGE PEOLE!
Anne Niibo
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VALLARAHVA TEGEMISED.
12. aprillil toimus eakate
laulupäev Pärivere klubis.
Saal
oli
rahvast
elurõõmsatest
inimestest pilgeni ja esines 20 ansamblit
linnast ja maakonnast. Publik valis oma
lemmiku, kelleks sel korral tuli KilingNõmme laulu ja mängupunt “Patlane” .
Kes “auhinnaks” peab järgmisel aastal
ürituse korraldama. Are valla eakad
taidlejad valisid oma lemmikuks
ansambli “Kadri”. Häältelugemise ajal
esines linnast peotantsutrupp “Minifox”
Ants Lopsiku juhendamisel. Kõik
osalejad ja publik jäid väga rahule – oli
laulu, tantsu ja kaetud lauad. Suur tänu
kohalikele korraldajatele – Sirje Pilter,
Anne Niibo ja Reet Alamaa.
******
16. aprillil toimusid
järjekordsed koristustalgud
Are pargis.
Ilm oli jahedavõitu, kuid päikesepaisteline.
Osalesid terve hulk vallatöötajaid, mõned
pensionärid ja Are Põhikooli vanemad
klassid. Koristati terve päev ja rehaga sai
vehkida palju. Kohal oli traktor ja suur
hulk lehti põletati ära. Suurematele
inimestele toodi söök parki, lapsed käisid
riisumas kahes vahetuses. Tööd sai tehtud
kõvasti - lagunes ära nii mõnigi reha ja
ville võrreldi paar järgmistki päeva, aga
park sai sügisest leheprahist üsna puhtaks.
.
*****
23. aprillil toimus traditsiooniline
jüriööjooks.
Ilm oli ilus ja soe. Rongkäik algas tõrvikutega
meierei juurest hobuste ja politseiautode saatel.
Ürituse avamine toimus Are pargis. Kus
alustuseks heisati valla lipp ja süüdati lõke.
Seejärel tehti ettekanne jüriöö ajaloolisest
küljest. Võisteldi erinevates vanuserühmades.
Osalemas oli isegi kaks vilistlaste võistkonda.
Operatiivselt jagati kätte auhinnad – diplomid ja
magusad kringlid. Ja tundus, et osalejad jäid
rahule.
Üritustel käis ja pildistas L. Lusik
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Are Põhikoolis olnud ja tulemas.
15. aprillil külastas kooli korvpallur Chris
Moore, kes pakkus meie kooli õpilastele
välja treeninguvõimalused.
Saalis ringi vaadates oli näha väga
palju säravaid silmi ja õpilased pidid
kodudes järele uurima, kas vanemate
rahakott võimaldab neil korvaplliässa käe
all treenima hakata. Terve seltskond
koolilapsi lasid endale autogrammi peale
kritseldada. Leidus siiski ka pallimänguhuvilisi ja treeningud hakkavad alates 24.
aprillist toimuma Pärivere klubis. Tasu kuu
eest on 275.- persoonilt. Ja loodame, et suur
huvi pole mööduv nähtus vaid sellest
trennist
hakkavad
tulema
tragid
korvpallurid.

*****
Külalised Soomest.
Igal aastal kohtub meie kooli esindus
Lehtimäelt pärit soome sõpradega.
Eelmisel aastal külastas meie grupp
Soomet (pildil). Sel aastal 4. aprillil
saabuvad külalised Lehtimäelt taas meile.
Grupijuht on nagu ikka Heiki Honkola,
temaga on kaasas veel kaks õpetajat Laura Hemming ja Eija Kuoppa-aho.
Õpilasi on kaasas kaksteist vanuses 7.-9.
klassini. Meie kooli poolsed majutajad
tegelevad külalistega pühapäeva õhtust
kuni
reede
hommikuni.
Lisaks
traditsioonilistele üritustele – veekeskuse
külastus ja bowlingu mängimine, on
seekord looduslähedane üritus Kaisma
järve ääres – loodusmatk, piknik ja
öödisko. Muidugi mahuvad kavasse ka tundides istumine, vallakeskuse külastus, vaba aeg linnas,
pitsarestoranis ja mere ääres.
Ootame pikisilmi kohtumist nii vanade kui uute sõpradega.

*****
Are kooli õpilased on järjekordselt tublilt esinenud.
Ando Vaan on kutsutud Vabariiklikule bioloogiaolümpiaadile mai lõpul Alam-Pedjale. Vabariiklikku vooru
pääses ka Hans-Kristjan Kallaste loodusteaduste olümpiaadil, tulles Pärnu piirkonnas kolmandaks. Pärnus
toimunud robootika võistlusel oli meie kooli õpilane Marten Aluste esikoha saavutanud võistkonnas. Alates
sellest nädalast võtavad meie kooli võistkonnad osa võistlusest “Noor teadlane 2008” Loodame häid
tulemusi sealtki.
Tekstid seadis lugemiseks L. Lusik
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Suigu LAK eelmisel kuul
Südamenädal Suigu Lasteaed- Algkoolis
Südamenädala raames toimus Suigu algkoolis esmaspäeval luulekonkurss. Õpilased võisid kirjutada
sellest, mis kõige südamelähedasem. Kategoorias `KÕIGE MUHEDAM` võitis konkursi
Karl Hans Siimeri ja Kristiina Taggeli luuletus “Sportlik süda”
Süda, tee sporti,
Ära söö torti!
Ära söö kommi,
parem tõsta pommi!
Kui tahad puhata,
siis viska heina kuhjaga!
Süda, terveks jää, ära tee mää!
Teisipäeval oli lastel võimalik mõelda
välja hästi tervislik menüü, mille lapsed
papptaldrikutele joonistasid. Nii mõnigi
menüü oli väga isuäratav. Õpetaja jutu
peale, et vahel võib friikartulit ka süüa,
oli
mõni laps
just taldrikutäie
friikartuleid joonistanud.
Kolmapäeval külastas meid velsker Aita
Sander
(pildil).
Aita
rääkis
südamenädalaga seonduvast ja hoiatas lapsi puukide eest. Aita Sander`i tarkuseterade kinnistamiseks
toimus reedel viktoriin, kus selgus, et lapsed kuulasid juttu
väga tähelepanelikult, sest vastused olid
kõik õiged ja võitja selgitamiseks tuli korraldada lisavoor.
Tegus nädal sai teoks tänu õpetajate headele ideedele ja laste suurele entusiasmile.
Ulvi Talts
*****
Kas Sa teadsid...
..., et Tallinna vanalinna servas asub
Eesti Lastekirjanduse Keskus, kus võib
kuulata
põnevaid
muinasjutte ja
vaadata
näitust
parimatest
lasteraamatutest läbi aegade ?!
Suigu algkooli õpilastel oli 5. aprillil
võimalus tutvuda Tallinna vanalinna
sopiliste tänavatega, ühe Euroopa
vanima tegutseva apteegiga, Toompea
lossiga ning seejärel sättida end sisse
hubases lastekirjanduskeskuses. Ehtsas
vanaemalikus stiilis kaltsuvaipade ja
mugavate tugitoolide- ning diivaniga
hämaras ruumis jutustas muinasjuttu
oma ala tõeline asjatundja Piret Päär
(pildil). Muinasjutt oli uus ja huvitav
nii lastele kui ka täiskasvanutele, seega
möödusid 45 minutit märkamatult.
Kontrastiks rahulikule ja hubasele lastekirjanduskeskusele külastasime Energiakeskust, kus lapsed said
omal käel läbi proovida mitmesuguseid füüsikaseadusi.
Koju jõudes olid lapsed üpris väsinud, kuid meeles mõlkus veel huvitav muinasjutt ning silmade ees
keerlesid igasugused atraktsioonid Energiakeskusest. Jääme ootama meie traditsioonilist kahepäevast
ekskursiooni – seekord Vooremaale Kalevipoja jälgedes.
Anneli Uibu
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Suigu Seltsimajas märtsis – aprillis
Kes teeb, see jõuab, ütleb vanasõna ning see veidi ümberpööratult toimib ka meie majas. Kui jõudu on,
teeme pidusid ja pidutseme, kui ei ole, kulgeb maja elu rahulikumas tempos. Igapäevaselt liigub meil majas
15-25 inimest. Kes käib raamatukogus raamatuid laenutamas, kes internetti kasutamas, saalis pinksi ja
koroonat mängimas, rulluisutamas või sõpradega kohtumas. Tavaliselt kolmapäeva ja reede õhtuti on lahti
ka kohvik. Ülepäeviti leiab meie majast Suigu LAK pikapäevarühma, koos õpime ja veedame niisama aega.
Avatud on ka raamatukogu rõdukohvik – kohvi, tee või kakao saab tellida kohapeal ja mõnusalt
lehelugemise kõrvale rüübata. Kui edaspidi koguneb rohkem käijaid, saab joogi kõrvale osta ka koogitüki.
Laenutajatele on raamatukogus kohvi aprilli lõpuni poole hinnaga.
Aegajalt käivad meie tegemisi uudistamas inimesed teistest Eesti nurkadest. Nii näiteks peatus meil
õppereisil 13 Läti LEADER tegevusgrupi tegevjuhti ja esindajad Läti Maapäevast. Meie rääkisime oma
Seltsimaja saamise lugu ja neil oli selle kohta päris palju küsimusi. Märtsi alguses käis meil külas grupp
noori Võrumaalt Mõniste vallast - nemad tahtsid lähemalt teada, kuidas meie maja noored toimetavad.
Aprilli alguses peatus läbisõidul tunnikeseks grupp aktiivseid külanoori Pärnumaalt, kes koolituse „Noored
liidrid mittetulundusühingutes” raames seltsidega tutvumas käisid. Meie seltsi poolt osalevad selles
mitmepäevalises koolituses Triin Aaspalu ja Ingrid Tamla. 8. aprillil külastas seltsimaja koolitusreisi
raames Läänemaa Leadergrupi delegatsioon. Tutvunud meie majaga, olid hinnangud väga kiitvad.
Lõpetatud on ka kaks projekti, mille rahastajateks olid Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Are
Vallavalitsus. Nendeks olid esiteks „Võim majja 2”, mille käigus soetati olemasolevale muusika
võimendikomplektile puuduvad bassikõlarid ja karaoke võimalusega DVD mängija ning laste karaoke
plaadid. Nüüd on meil olemas täiskomplekt heli võimendamiseks.
Teine projekt oli ”Lavavalgustuse ostmine”. Nüüd on meil võimalik kasutada lava valgustamiseks kahel
statiivil seisvat 8 t prožektorit ja valguspulti. Esimest korda olid need üleval vabariigi aastapäeva peol, kohe
leiavad need kasutust laste lauluvõistluse II voorus.
Muudest toimunud üritustest:
14. märtsil olid emakeele päeva puhul
raamatukogus külas lasteaia Musilaste
ja
Lehekeste
rühm.
Rääkisime
raamatutest ja vaatasime multifilmi
Leiutajateküla Lottest. Samal õhtul
toimus
seltsimajas
ülevallaline
lauatennisevõistlus (pildil), mis on
alguse saanud meie noortest, kes ürituse
koos Rein Semenoviga ka läbi viisid.
Siinkohal tänu Reinule, kes alati meie
spotlikele ettevõtmistele nõu ja jõuga
kaasa aitab! Osa võttis 31 inimest ja
rebimine oli päris tihe. 1.- 4. kl. poiste
arvestuses tuli võitjaks Reio Eamets,
sama vanusegrupi tüdrukute osas
Mariann Hantson. 5.-9.kl. poiste hulgas
oli võidukas Ragnar Peit ja tüdrukutest
Mariliis Aaspalu. Meestest saavutas esikoha Meelis Sinisalu ja naistest Merike Asuküll.
Demonstratsioonesinemise tegi Pärnu-Jaagupi lauatenniseklubi, mille järel jäi mitmegi noore süda
kripeldama, et tahaks isegi sellises trennis käia!
27. märtsil oli grupi kohalike ja Rohelise Jõemaa Koostöökogu inimeste vahel arutlusel teema,
kuidas oma valda paremini nähtavaks muuta nii omadele kui võõrastele. Arutluse all oli ka Suigu
Seltsimaja arengu teema. Kuidas Murru küla Selts ja piirkonna külad sellega hakkama saavad ning milline
võiks olla Are valla tugi.
4. aprillil oli meie majas tavalisest rohkem lapsi, sest välja oli kuulutatud pidu pere pisematele.
Toimus multikate vaatamine ja batuudil hüppamine ning joonistamine. Kuna batuut sai saali üles pandud
juba neljapäeva õhtul, siis algas ka osa peost ehk batuudil hüppamine juba neljapäeva õhtul. Reede õhtul sai
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kohvikus kino vaadata, kohvi ja limonaadi juua ning popkorni krõbistada, saalis võis joonistada, batuudil
hüpata ja niisama joosta. Tore oli näha majas ringi tuiskamas igas vanuses lapsi. Kohal olid ka meie toredad
emmed ja mõni issi. Sellel üritusel algatasime ka rahakogumise kampaania Suigu külasse turvavõrguga
batuudi ostmiseks. Koos piletirahaga kogunes esimesel korral 635 krooni (vahepeal on lisandunud veel
200). Loodame vajaliku ca 4000 krooni kokku koguda enne suure kevade algust. Kõik toetused on
teretulnud – raha saab maksta Suigu kauplusesse, raamatukokku ja kohvikusse.
7. aprillil pidas majas koosolekut Suigu küla üks aktiivsematest korteriühistutest KÜ Kumm.
11. aprillil sai jalga keerutada pillimees Andres Hirvela rütmide saatel.
12.- 13. aprillil pidas oma kevadlaagrit kirjandusklubi Poogen, kelle ridadesse kuulub meie vallast Tiiu
Lehiste.
17. aprillil toimub laste lauluvõistluse „Lauldes maailma” teine voor ja lindistus väljaantava DVD tarbeks.
Plaadiesitlus toimub emadepäeva ürituse raames.
18. aprilli koguneb klubi „Tuluke” oma traditsioonilisel kokkusaamisel.
19. aprillil kell 21 ootame kõiki diskole, plaadikeerutajaks DJ Egert.
Üritusi on tulemas veel hulganisti, jälgige teadetetahvleid ja andke üksteisele infot edasi. Kui teil
on ideid korraldatavate ürituste või tegevuste osas, andke teada!
Olete seltsimajja teretulnud!
Eveli Kuslap

Elutarkust kah veel lisaks:
¤ Tänaseid toimetusi ära viska homse, vaid ülehomse varna – saad 2 vaba päeva!
¤ Mis sellest, et sulle selga löödi – sa oled ikkagi neist ees!
¤ Üks pea on hea, kaks pead aga juba inetu.
¤ Võidelda joomarlusega poodide lahtiolekuaegu piirates on sama,
kui võidelda kõhulahtisusega WC-de lahtiolekuaegu piirates.
¤ Kui naine on kuri, siis ta mitte üksnes ei eksi, vaid ta ka mõistab seda.
¤ Lebavast rehast üle astudes kaotad suurepärase kogemuse.
¤ Koristamine on prahi ebavõrdne levitamine.
¤ Mul on kõike piisavalt, välja arvatud raha ja õnne.
¤ Armastus on nagu lõke, paar keppi ja leek loidab jälle
¤ Armastuse leek põleb paremini, kui sinna raha visata.
¤ Õige mees mõjub naise südamele nii, et tollel on 9 kuud süda paha.
¤ Depressioon on siis, kui ühendad arvuti internetti ja ei tea, kuhu minna.
¤ Kes vara tõuseb, see töökohast kaugel elab.
¤ Valitsus töötab meil hästi... Rahvas aga elab halvasti - sest ei tööta valitsuses.
¤ Kui mees läheb 4 korda vasakule, siis geomeetria seaduste kohaselt naaseb ta koju.
¤ Parem piim külmikus kui lehm köögis.
¤ Ärge öelge mulle, mida ma tegema pean, ja ma ei ütle teile, kuhu te minema peate.
¤ Ohutusreeglite rikkumisel võib inimene mitte üksnes surma saada, vaid ka sündida.
¤ Vanglas istutakse sageli vähem kui internetis.
¤ Paradiisis on hea kliima, põrgus aga head kaaslased.
¤ Kena naine rõõmustab mehe silma, inetu - naise oma.
¤ Parem sõpradega torti süüa, kui üksi haput vissi järada

Allikas: Internet

14

Lähimad üritused.
25. aprill R.

Pärivere klubis kell 21.00 JÜRIKUU TANTSUÕHTU.
Tantsuks ansambel “Hellad velled”
Avatud baar. Pilet 70.-

27. aprill P.

Pärnu kontserdimajas kell 17.00 Are PK 1.-2. kl. rahvatantsijad ja Suigu LAK
''Lehekeste'' rühm osalevad Pärnumaa laste ja noorte tantsupeol
"Mu isamaa armas" Pilet 60.P.-Jaagupis kell 13.00 Suigu LAK flöödiansambel osaleb Halinga valla
pillimängupäeval

30. aprill K.
3. mai
4.-9. mai
8. mai
9. mai

Suigu LAK volbripidu
Üle-eestiline koristuskampaania “Teeme ära 2008.”
Are PK külalised Soomest Lehtimäelt
Matemaatika tasemetöö 3. klassile
Are PK kell 16.00 Emadepäeva pidu.
Kavas - eeskava lastelt, oksjon,
emmedele ja issidele räägivad Raivo Vokk ja Ervin Laanvee.
3. kl. Tallinnas Vabaõhumuuseumis.
Suigu LAK emadepäeva pidu
Pärivere klubis kell 20.00 Emadepäeva pidu.
Esinevad klubi taidlejad.
Tantsuks ans. “Mees nagu orkester”
Pilet 70.- Avatud baar
Are PK võistkond Soomaal maastikumängul

10. mai

14. mai
17. mai

Pärivere klubis kell 13.00 Are valla III Laulu ja tantsupidu.
Tartus kokkuvõte ajalooalaste uurimistööde võistlusest

19. mai E.
21. mai
23. mai R.
23.- 25. mai
27. mai
28. mai
29.-30.mai
29. mai N.
30. mai R.

Suigu seltsimajas kell 21.00 Kevadine tantsuõhtu.
Tantsuks mängib Rein Kontson
Piletid eelmüügist 55.- (Suigu rmtk. ja vallamajast maanõuniku käest)
kohapeal pilet 65.Baar avatakse kell 20.00
Are PK 2. ja 5. kl. Ekskursioonil Tartumaal – Tõravere ja Võrtsjärve.
P.- Jaagupis kell 10.00 kihelkonna koolide algklassiõpilaste kergejõustikupäev
Are PK 1. ja 4. kl. Ekskursioonil Kihnu saarele
Pärnumaa tuletõrjeolümpia
Are PK 9.kl. lõpuekskursioonil Peterburgis
Üleminekueksam 8. klassile keemias
Suigu LAK lehekeste lasteaia lõpupidu. 4. kl. lõpuaktus.
Suigu LAK ekskursioon “Kalevipoja jälgedes”
Are pargis kell 18.00 Pärnumaa valdade suvemängude jooksukross
Are PK viimane koolikell “Tutipidu”
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TEATED
Are vallas kasutusel olevad olulised telefoninumbrid:
vallavanem@arevald.ee
Vallavanem Jaanus Männik
- 44 518 68 ; 51 22 321
Abivallavanem Lauri Luur
- 44 518 62 ; 52 59752
abivallavanem@arevald.ee
Vallasekretär Aino Vaarmaa
- 44 518 60
vallasekretar@arevald.ee
Maanõunik Signe Rõngas
- 44 518 75 ; 52 53 189
maanounik@arevald.ee
Sotsiaalnõunik Heli Tõrva
- 44 518 76 ; 53 339 477 sotsiaalnounik@arevald.ee
Pearaamatupidaja Helgi Kallaste
- 44 518 78
pearaamatupidaja@arevald.ee
Sekretär-asjaajaja Terje Võsumets
- 44 518 61 ; 52 69 732
sekretar@arevald.ee
Pärivere klubi juhataja Sirje Pilter
- 44 518 66 ; 51 702 82
areklubi@hot.ee
Are raamatukogu juhataja Malle Pajo
- 44 518 65
are@pkr.ee
suigu@pkr.ee
Suigu raamatukogu juhataja Eveli Kuslap - 44 63 494
Spordiinstruktor Rein Semenov
- 51 52 534
rein21@hot.ee
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
arevesi@hot.ee

Seoses hiljuti avanenud mitmete ettevõtjatele suunatud
toetusmeetmete ning kohe-kohe avanemas olevate
meetmetega, viib Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
suuremates vallakeskustes läbi kohalikele ettevõtjatele
suunatud infoseminarid.

Sümboolse tasu eest ära anda
kasutatud klaaspakketaknad
mõõtutega 154 * 84 cm.

29. aprillil toimub infoseminar

Info telefonil 5056823.

Pärnu-Jaagupi rahvamajas.

Eriku Grupp OÜ
ostab ja rendib Are vallas
põllumaid ja ostab metsakinnistuid.
Karel Tölp tel. 56 673 533

Ära anda
männi ja arukase taimed

Tähelepanu!

Koolieelikute vanemad!
12. mai õhtul kell 18.30
toimub Are Põhikoolis
koosolek
2008.a. sügisel Are kooli
1. klassi astuvate
laste vanematele.
Kaasa lapse sünnitunnistus.

tel. 52 40 985

Alates 1.maist 2008 lõpetab AS GoBus
maakonnaliinil nr 42 Pärnu - Lehu (Libatse)
pühapäevase reisi Pärnu - Wildenau - Pärnu
(väljumisega Pärnust 15.00 ja Wildenaust 16.10).
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Tähelepanu Are aleviku elanikud!
Tulge kõik ühiselt 26. aprillil kell 10.00 tänava- ja kraaviääri ning metsaaluseid talvisest
prahist puhastama. Suur prügikonteiner paigutatakse Pärivere tänavale.
Kui Sul pole sel päeval mahti tulla, siis ilusad ilmad lubavad koristada juba praegu!
Teeme üheskoos koduümbruse puhtaks!

Müüa Belgia lambakoera kutsikad.
Kutsikad registreeritud EKL-dus,
omavad europassi, tehtud arsti kontroll,
ja esimene vaktsineerimine, olemas kiip.
Rohkem infot 56484333;
www.wolfox.info

Müüa freespuidust suve- ja aiamajad
ning aiapaviljonid, garaazhid ja varjualused
(seina paksusega 44 mm).
Majade suurused jäävad vahemikku
8,5 m² - 31 m².
Lisaks kataloogis leiduvatele projektidele
on võimalik tellida ka eriprojekte ja –lahendusi.
Soovi korral paigaldus.
OÜ OssBuilt,
Lisainfo: www.ossbuilt.ee,
6 720 495, 50 52 558, ifno@ossbuilt.ee

Meie hulgast on lahkunud

Anton Liibert

10.08.1915 - 18.04.2008

Avaldame kaastunnet omastele!
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Mõni aastaring kitsas,
mõni mõnusalt lai;
mõnel murede pitser,
mõni särada sai .....

Õnnitleme!
28. märtsil sündis Ülle
Saarele ja Tõnu Saarele
tütar Karola Saare.

ÕNNITLEME
SÜNNIPÄEVALAPSI !
02.05
02.05
07.05
11.05
12.05
16.05
16.05
18.05
20.05
20.05
22.05
22.05
22.05
27.05
27.05
28.05
28.05
31.05

AADU LAANE
TIIT ANNUSVER
LAINE ALUSTE
VEERA KOROBEINIKOVA
KALJU-AUGUST ALAMAA
ASTRID TAMMAA
JÜRI KASK
ALEKSANDRA MOSKALETS
LYDIA REA
ANNIKA OJAMETS
VALENTINE JOKK
HEINO EENTALU
MARGE HIIEMÄE
HILDA JUHANSON
ELIISE SALOM
ANNA LUUR
TÕNU LUUR
SILVI SUTT

73.a. Are alevik
55.a. Parisselja küla
76.a. Elbu küla
79.a. Lepplaane küla
71.a. Are alevik
81.a. Suigu küla
74.a. Suigu küla
83.a. Are alevik
76.a. Suigu küla
50.a. Are alevik
79.a. Lepplaane küla
73.a. Are alevik
50.a. Are alevik
95.a. Are alevik
91.a. Are alevik
74.a. Niidu küla
55.a. Pärivere küla
60.a. Kurena küla

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

30. märtsil sündis
Thea Bukinile ja Elmar
Raele tütar
Gediryn Rae
1. aprillil sündis
Tatjana ja Margo Kakkole
tütar
Helyana Kakko.

Olgu lootust ja tööd,
pidurõõmuks puhkust,
eestlase jonni ja uhkust!
Ka lusti ja naeru ja nalju
ning kõike parajalt palju!

22. aprillil on sünnipäev
vallasekretär Aino Vaarmaal
3. mail on sünnipäev
vallavanem
Jaanus Männikul
Südamlikud õnnesoovid!
Vallavolikogu ja
Vallavalitsus

Järgmine leht ilmub mai lõpul.
Kirjatükkide laekumise tähtaeg võiks olla 10. mai.
Kel võimalust, vaadake vallalehe värvilist varianti
are valla kodulehelt www.arevald.ee
Kaunist kevadet kõigile lugejatele!
Toimetaja
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Lehe toimetaja: Leelo Lusik
Tel. 5142621; 44 63 596
Oja 4 Are vald,
Pärnumaa 87 301
Kel

