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23 MILJONIT KROONI VALLA
ARENDAMISEKS
Are Vallavolikogu tegi 14. märtsil tähtsaid otsuseid –
võttis vastu 2008. aasta vallaeelarve, arutas ja kinnitas
uue üksikasjalise ehitusmääruse, otsustas suurema osa
praeguseks
vaba
põllumajandusmaa
tükkide
kasutusvaldusesse andmise ettepanekuna maavanemale,
võttis vastu Räägunurga detailplaneeringu Kurena külas
jne.
Eelarve – aasta tähtsaim otsus
Valla iga-aastaseks tähtsaimaks elukorraldust reguleerivaks
dokumendiks
oleva
vallaeelarve
mahuks
kinnitati
vallavalitsuse arvutuste ja volikogu eelarvekomisjoni
ettepaneku kohaselt 23,1 miljonit krooni. Võrreldes
möödunud aasta tegelike kulutustega – 20,3 mln kr – on selle
aasta eelarve 13,8% suurem.
(jätkub järgmisel leheküljel)
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Eelarve tuludena prognoosime maksutulusid 8,7 mln krooni, sellest üksikisiku tulumaksuna 7,7 mln ja
maamaksuna 1 mln krooni. Teenuste müügitulusid kavandame 0,8 mln ja majandustegevusest (haridus- ja
kultuuriasutustest, üürituludest jms) 0,8 mln krooni.
10,1 mln kr tulusid on eelarves nn toetuste real. Sellest tasandusfondina eraldatakse vallale riigieelarvest 7,3
mln krooni – hariduskuludeks 3,5 miljonit, koolilõuna kompenseerimiseks 241 tuhat, tasandusfond muude
valdkondade edendamiseks 3,4 mln, muud eraldised 0,2 mln krooni. Seoses omavalitsuste tasandusfondi
vabariikliku kogusumma kinnikülmutamisega ja uue, koolide klassipõhise palgasüsteemi rakendamisega
kahjuks vähenevad sel aastal nii vallale eraldatav tasandusfond (-166 tuhat kr) kui ka haridusraha (-168
tuhat krooni). Nö halvemast päästab meid möödunud aastast oluliselt suurem riigieelarve eraldis vallateede
remontimiseks ja hoolduseks, see on tänavu 2,17 mln krooni. Umbes 2 miljonit on eelarve tulude poolel
selleks aastaks raha pooleliolevate programmide jätkamiseks - Are Põhikooli uuendamiseks ja Are
Põhikoolist keskasulasse vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks.
23 miljonit kavatseme kulutada järgmiselt.
Suurimaks kuluartikliks on selgi aastal haridus – 12,2 miljonit krooni. Are Põhikoolile kavandame 7,2
miljonit, sellest (esialgu) 1,5 mln renoveerimiseks; Suigu Lasteaed-Algkoolile 3,2 mln, õpilaste transpordile
0,9 mln ja teistes linnades-valdades õppivate laste õpilaskohtade kinnimaksmiseks 0,9 mln krooni.
Koolmeistrite nagu ka lasteaia õpetajate palka tõstame riiklikult kehtestatud määrade alusel. Seetõttu tõuseb
näiteks normkoormusega õpetaja kuupalk 8 260 kroonilt 10 077 kroonile ja keskeriharidusega
lasteaiaõpetaja kuupalk 6 100 kroonilt 7 950 kroonile (kõrghariduse puhul 9360 kroonile). Tõsi, õpilaste
arvu vähenemise ja riigieelarve eraldiste vähenemise tõttu oleme sunnitud korrigeerima oma õpetajate
normkoormust ning eraldama puuduoleva palgaraha valla omatuludest. Kokku suurendame valla
haridusasutuste personalikulutusi kogunisti 833 tuhat krooni mullusega võrreldes.
Muidugi on suurimaks pähkliks Are põhikooli renoveerimise jätkamine. Ootame pikisilmi valitsuse
otsust ja kinnitust maakonna KOIT-kava nimekirjale, mis annaks meie renoveerimisprojekti
lõpuleviimiseks koos omaosalusega kuni 17 miljonit krooni. Positiivse otsuse korral tuleb meil mõistagi
teha lisaeelarve. Pingutagem ühiselt ja toetagem oma koole ja lasteaeda - ka kõik need emmed-issid, kes
kaaluvad, kus koolis või lasteaias oma lapsi koolitada-kasvatada.
Kultuurile ja spordile eraldame 1,4 mln krooni. See on ca 100 tuhat kr eelmisest juubeliaastast rohkem,
kui mitte arvestada mullu klubi remondile kulutatud 300 tuhandet krooni. Niisiis on meie tänavused
võimalused ühiseks vaba aja spordi ja kultuuriga sisustamiseks eelmisest aastast mõnevõrra paremad.
Sotsiaalsele kaitsele – eakatele, lastele ja põduratele – kavatseme vallaeelarvest kulutada 1,27 miljonit
krooni. 2007. aastal kulus selleks 1,16 mln krooni.
Lapse sünnitoetuse suurendasime 2000 kroonilt 3000 kroonile, matusetoetuse 800 kroonilt 1000 kroonile.
Lisaks eelarvesummale ootame otsust valla sotsiaalmaja renoveerimise 1,2 mln kroonise projektitaotluse
kohta hasartmängumaksu nõukogult. Loodame sealt saada pool miljonit krooni, mis võimaldaks maja
valmis ehitada.
Vallateede korrashoiuks kulutame sel aastal 2,2 miljonit krooni (2007. a. 1,9 mln kr). Kavas on
uuendada nii kruusakatteid kui keskasulate mustkatteid, korrastada teetamme, piirdekraave ja truupe.
Täpsema kava otsustame lähiajal vallavalitsuses, kolme järgmise aasta teehoiukava arutame aga järgmisel
vallavolikogu istungil.
Üldistele valitsussektori teenustele on volikogu eraldanud 3,68 mln krooni. Sellest 192 tuhat kulub
volikogu tegevusele, 2,8 miljonit vallakeskuse (vallamaja, kultuurikeskus, raamatukogu jt. asutused)
ülalpidamiseks, renoveerimiseks ja vallavalitsuse kulutusteks, 140 tuhat omavalitsusliitude ja Rohelise
Jõemaa liikmemaksudeks, 310 tuhat pangalaenu tagasimakseks ja intressideks ning 241 tuhat on jäetud
reservfondi.
Kulutagem otstarbekalt ja säästlikult, kirjutagem lisaks eelarvele palju projektitaotlusi – vallaelu
paremaks korraldamiseks!
Jaanus Männik, vallavanem
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13. veebruari Are Vallavolikogu istungi otsused:
1. Are valla eelarve II lugemine. Eelarvekomisjoni esimees Mart Taggel informeeris volikogu toimunud
eelarvekomisjoni istungitest. Vallavanem Jaanus Männik tutvustas hariduskulusid 2008.a vallaeelarve
eelnõus. Sõna said Leelo.Lusik ja Vilja Alamaa. Küsimusi esitasid ja ettepanekuid tegid Ivar Puuram, Enn
Kuslap ja Sirje Juss. Valla eelarve II lugemine katkestati ja suunati järgmisele volikogu istungile II
lugemisele.
2. Are Vallavolikogu 01.11.2004.a. otsuse nr 63 preambula muutmine. Pärnu Maavalitsuse kontrolli
tulemusena leiti, et nimetatud otsuse - „ Are valla teede ja tänavatealuse maa munitsipaalomandisse
taotlemine” - preambula ei ole seaduspärane ja selles tehti vajalikud muudatused. Selgitusi andis
maanõunik Ester Marjapuu.
3. Otsustati täiendada 14.09.2007. a. Are Vallavolikogu otsust nr 51 „Vallavanema ametist vabastamine”
preambulat. Täiendusi selgitas volikogu esimees Vilja Alamaa.
4.
Volikogu liikme Ivar Puurami ettepanek – käsitleda Are valla koolidega kaasnevaid probleeme.
Põhjuseks on Are Põhikooli lastevanemate allkirjad, kus ollakse vastu liitklasside tekkele Are Põhikoolis,
mille üks põhjusi on valla laste linna koolidesse õppima asumine.
5. Informatsioon:
5.1 Are Põhikooli renoveerimisest – KOIT-kava komisjoni eelistusnimekirjas on Are Põhikooli
renoveerimine 16,6 milj. krooni ulatuses Pärnu maakonnas I kohal.
5.2 Are valla koostööst ettevõtjatega. Volikogu liige Enn Kuslap tegi ettepaneku vallavalitsusele tihedama
koostöö tegemiseks valla ehitusettevõtjatega. Selgitusi andis vallavanem Jaanus Männik.

14. märtsi Are Vallavolikogu istungi otsused:
1. Tehti ettepanek Pärnu Maavanemale vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmiseks järgmiselt:
1.1. kinnitada Elbu külas vaba maatüki nr 2 kasutusvaldusesse saajaks OÜ Elbu Farmer
1.2. kinnitada Võlla külas vaba maatüki nr 8 kasutusvaldusesse saajaks OÜ Roigumõisa
1.3. kinnitada Suigu külas vaba maatüki nr 10 kasutusvaldusesse saajaks OÜ Roigumõisa
1.4. kinnitada Suigu külas vaba maatüki nr 11 kasutusvaldusesse saajaks OÜ Roigumõisa
1.5. kinnitada Suigu külas vaba maatüki nr 12 kasutusvaldusesse saajaks OÜ Roigumõisa
1.6. kinnitada Suigu külas vaba maatüki nr 13 kasutusvaldusesse saajaks OÜ Roigumõisa
1.7. kinnitada Eavere külas vaba maatüki nr.15 kasutusvaldusesse saajaks Aavo Vaan
Maatükkide 6,7,9,14 taotlejatel anda võimalus tuua valda tõendeid enda põllumajandusliku
jätkusuutlikkuse tõestamiseks 10 päeva jooksul peale volikogu istungit järgmise volikogu istungi tarvis
2.
Kinnitati Are Põhikooli ja Suigu Lasteaed-Algkooli õpetajate palkade alammäärad ja muud
palgatingimused.
3.
Nõustuti Are vallas Tabria külas asuvale 774 m² suurusele PUURKAEVU katastriüksusele
hoonestusõiguse seadmisega.
4. Nõustuti Eavere külas asuvale 10722 m² suurusele SELJAMAA katastriüksusele hoonestusõiguse
seadmisega.
5. Määrati Are vallas Lepplaane külas asuva Kooli katastriüksuse jagamisega tekkivate katastriüksustele
nimed ja sihtotstarbed alljärgnevalt: 1. KOOLI katastriüksus, sihtotstarve maatulundusmaa100 %;
2. MÄNNITUKA katastriüksus, sihtotstarve elamumaa 100%.
6. Anti nõusolek taodelda munitsipaalomandisse maaüksus koha-aadressiga Pärnumaa Are vald Are
alevik Kaldeni tänav 7, millel asuvad Are vallale kuuluvad garaažid.
7. Kinnitati Are valla uus ehitusmäärus.
8. Võeti vastu Are vallas Kurena külas Räägunurga kinnistu detailplaneering.
9. Võeti vastu Are valla 2008.a. eelarve, milles tulud ja kulud on tasakaalus – 23 086 141.- krooni.
10. Otsustati volikogu esimehele töötasu ning volikogu liikmetele, volikogude komisjonide esimeestele ja
vallavalitsuse mittepalgalistele liikmetele hüvituse maksmine.
11. Määrati abivallavanema palgaks 13 000.- krooni kuus.
12. Informatsioonid:
12.1
Majanduslike huvide deklaratsioonid
12.2
Are vallas Võlla külas Reieli rantšos tekkinud probleemid hobuste pidamisel.
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12. veebruari Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Kinnitati 2008.aastal sünnitoetuse määraks 3000.- krooni ja matusetoetuse määraks 1000.- krooni.
2. Kehtestati Are Põhikooli ja Suigu Lasteaed-Algkooli sööklas lõunasöögi (välja arvatud lapsed ja
lasteaialapsed) väljamüügi hinnaks 25.- krooni.
3. Vaadati üle ja kehtestati valla busside kasutamise tasud valla elanikele ja väljastpoolt tellijatele,
jäeti samaks õpilastranspordi hinnad järgmiselt:
• Maakonna sisene sõit 25.- päev / inimese kohta
• Väljapoole maakonda 45.-päev / inimese kohta
• Ekskursioon
45.-päev / inimese kohta
Are valla elanike registris registreeritud inimestele vallale kuuluvate busside kasutamise eest
teenustasu 9.- krooni km ja 50.- krooni tund. Teistele isikutele vallale kuuluvate busside kasutamise
eest teenustasu 10.-krooni km ja 50.- krooni tund.
4. Anti korraldus maksta valla sotsiaalse kaitse eelarvest:
• Ühekordne toetus ravikulude kompenseerimiseks kolmele inimesele summas 340.• Matusetoetus summas 1000 ühele inimesele.
5. Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks üks majapidamine. Silvia Alamaa avaldus lükati edasi
järgmisele vallavalitsuse istungile.
6. Määrati maaüksustele koha-aadressid ja numbrid – lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse
seadusest ja Vabariigi Valitsuse määrusest.
7. Muudeti Are Vallavalitsuse 21.12.2004 korraldust nr 212. Kui maaüksus asub mitmes külas, siis
määratakse neist koha-aadressiks ainult üks.
8. Väljastati OÜ-le Jaotusvõrk kasutusluba kaabelliini ja alajaama kasutamiseks Kurena külas Ristiku
kinnistul.
9. Väljastati ehitusluba Are alevikus Kooli tn.7 ja 9 ridaelamute survekanalisatsiooni torustiku
ehitamiseks.
10. Väljastati ehitusluba Suigu Klubimajas asuva Are valla Sotsiaalmaja renoveerimiseks.
11. Tunnistati parimaks hinnapakkujaks Are valla Sotsiaalmaja ehitustööde tegemiseks OÜ Ronella.
12. Kinnitati Are vallas Elbu külas Kivisaare kinnistu projekteerimistingimused.
13. Kinnitati Are vallas Niidu külas Ristilille kinnistu projekteerimistingimused.
14. Kinnitati Are vallas Suigu külas Farmi kinnistul asuva veiselauda renoveerimise
projekteerimistingimused.

20. veebruari Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Väljastati ehitusluba OÜ-le Roigumõisa Suigu külas asuva 400 kohalise laudahoone
renoveerimiseks.

26. veebruari Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Määrati hooldaja ja hooldajatoetus.
2. Vabastati üks inimene hooldaja kohalt ja lõpetati talle hooldajatoetuse maksmine.
3. Anti välja korraldus maksta valla sotsiaalse kaitse eelarvest:
• Toimetulekutoetus summas 5920.- kuuele inimesele.
• Ühekordne toetus ravikulude kompenseerimiseks summas 1700.- kolmele inimesele.
4. Määrati Are vallas Are alevikus asuva Are vallale kuuluva reovee biokeemilise puhasti
teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 13201m².
5. 5.1. Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks üks inimene.
5.2. Tulenevalt Are valla jäätmekäitluskorrast A. Liiberti, V. Kaldeni ja S. Alamaa taotlusi
mitte rahuldada.
6. Väljastati ehitusluba AS-le Keila Geoloogia puurkaevu rajamiseks Ensa-Tõnise I kinnistule
Are vallas Niidu külas.
7. Väljastati ehitusluba OÜ-le Jaotusvõrk Kubja-Jõe liitumiseks elektrivõrguga.
8. Kehtestati Pärivere klubi ruumide kasutamise tunnihinnad järgmiselt
1.1. Saali kasutamine spordiüritusteks (võistkondlik turniir ja muud üritused) 200.- (vallaelanikele)
400.- (inimestele väljastpoolt valda)
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Ruumide kasutus - hind ühe treeningu kohta (täiskasvanud elanikud treeningutel ja ringides koos
sauna ja
dušiga
20.- krooni tunni eest
1.3. Volikogu saali (konverentsiruumi) ja fuajee kasutamine. 150.- (vallaelanikele)
300.- (inimestele väljastpoolt valda)
1.4 Saali ja fuajee kasutamine seminarideks, piduõhtuteks koosviibimisteks 200.-(vallaelanikele);
400.- (inimestele väljastpoolt valda)
1.5. Baariruumi kasutamine peoõhtuks.(tagumise fuajee ja tualeti kasutamisega).150.- (vallaelanikele)
300.- (inimestele väljastpoolt valda)
1.6. Sauna kasutamine. 200.(vallaelanikele)
400.- (inimestele väljastpoolt valda)
1.7. Sauna kasutamine Are valla elanikele iga kasutaja kohta
20.2. Maksmisest on vabastatud:
- lapsed kuni 16 aastased kaasa arvatud laste sporditreeningud;
- Are vallas elavad puuetega inimesed.
3. Peoõhtuks üüritakse ruume kuni kella 02.00.
4. Alaealistele üüritakse peoruum vanema(te) vastutusel. Alaealiste pidu võib kesta kuni kella 23.00ni
5. Teenustasu vormistab ja võtab vastu klubi juhataja Sirje Pilter. Klubi juhatajal on ruumide
korrasoleku tagamiseks õigus igalt tellijalt tagatisrahana sisse kasseerida maksimaalne kehtestatud
tunnihind, tagastades selle vallakodanikust tellijale pärast korras (koristatud) ruumide ülevõtmist. Sirje
Pilter maksab teenustasu ja tagatisraha (sissenõudmise korral) laekumisdokumendi alusel valla kassasse.

11. märtsi Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Kinnitati Are vallas Niidu külas Põllu kinnistu projekteerimistingimused.
2. Anti korraldus väljastada ehitusluba OÜ-le Jaotusvõrk Are vallas Niidu külas asuva Luha alajaama
ja Annuste kinnistu vahelise õhuliini rekonstrueerimiseks.
3. Anti korraldus väljastada kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Suigu külas Farmi kinnistul asuva
elektriliini ja alajaama kasutamiseks.
4. Kinnitati Are vallas Kurena külas Are STK kinnistu projekteerimistingimused.
5. Tunnistati Are Põhikooli renoveerimistööde omanikujärelvalve teostamise parimaks pakkujaks OÜ
Rapla KEK.
6. Are Vallavalitsuse 23.10.2007.a. korralduse nr 160 „Are Vallavalitsuse bilansis olevate
sõiduautode kasutajate ja garažeerimise asukoha määramine ning kütuse kululimiitide
kehtestamine” punkti 1.2 punkti 2.2 osaline muumine. Muudatused on seoses ametnike vahetusega.
7. Anti korraldus isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamiseks – korraldus
seoses ametnike vahetusega.
8. Anti välja korraldus maksta valla sotsiaalse kaitse eelarvest:
• sünnitoetus 2000.- (laps sündis 2007.aastal)
• matusetoetus 1000.9. Määrati hooldaja ja hooldajatoetuse maksmine.
10. Määrati uued veevarustuse ja heitvee kanaliseerimise hinnad.

Volikogu liige avaldab arvamust .....
Kõik Te teate, et olen püüdnud vallas elavatele pensionäridele välja võidelda väikest materiaalset toetust …
Kahjuks pole minu püüdlused seni vilja kandnud kuna olen volikogus vähemuses ja minu poolsed eelnõud
on jäänud toetuseta ja alati tagasi lükatud põhjendusega, et vallal on raha vähe…
8. märtsi hommikul tabas mind üllatus kui lugesin oma arvutisse saabunud kirju. Nimelt oli välja
toodud 14. märtsi volikogu päevakord, kus sees seisis vallavanemale, volikogu liikmetele, volikogu
esmehele, volikogu komisionide esimeestele jms. kompensatsiooni tõstmine… Helistasin kohe volikogu
esimehele. Vilja Alamaa väitis et TEMA ISE oli algatanud selle eelnõu ja esitanud selle eelarve komisjonile
ja komisjon tuleb kokku seda arutama 10. märtsil. Muidugi läksin külalisena osa saama eelarve komisjon
arutelust. Palusin sõna ja küsisin Vilja Alamaa´lt, et kuidas rahvas sellele reageerib kui meie, volikogu
liikmed omale raha juurde paneme…? Vastus oli hämmastav sest Vilja Alamaa vastas: ”MIS RAHVAS,
MEIE OLEME RAHVA ESINDAJAD JA OTSUSTAME MIDA TEEME.” Muide tuleb au anda meie
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vallavanemale Jaanus Männikule, kes ütles et temal paluks küll mitte palka tõsta kuna tema ei olevat siin
raha pärast. Leian et see oli tema poolt väga riigimehelik otsus.
Nii see siis läkski, et 14. märtsi volkogus võeti vastu otsus tõsta volikogu esimehe töötasu ja
volikogu liikmete volikogust tööst osavõtmise eest tasu. Seda nimetati „ümardamiseks ülespoole” kuid
Vilja Alamaa ümardas oma kompensatsiooni lausa 1000 krooni võrra ülespoole.
Loodan et meie valla rahval ei ole „haugi mälu” ja kui uutel valimistel Rahva”raharaiskajate”Liit
hakkab jälle rahvale puru silma ajama rääkides kuidas nad „valla rahvast hoolivad”, sest nagu tegudest näha
on lähevad nende sõnad ja teod lahku - võimule pääsedes unustatakse rahvas ja meeles on ainult enda
rahakott.
Ivar Puuram

Kommentaar …..
Ivar Puurami ühepoolne tõde.
Head vallaelanikud! Mind on alati rõõmustanud, kui volikogu liikmed aktiivselt vallaelule kaasa elavad ja
ajalehte oma tähelepanekutest ja mõtetest kirjutavad. Alati ei pea sugugi kirjutama parimast, sest tihtipeale
on probleeme siin elus rohkemgi, kui rõõme. Pead „liiva alla” peita ei tohi. Hea tava järgi aga võiksid
murekirjade korral kirjasaatjad ise analüüsida tehtud vigu ja välja tuua omapoolsed paremad ettepanekud.
Vanasõnagi ütleb: „Kus viga näed laita, seal tule ja aita!”. Nagu lugeja on märganud, kirjutab aeg ajalt meie
lehes alati agressiivselt meelestatud volikogu liige Ivar Puuram, kes kahjuks kunagi millegiga rahul ei ole.
Ta on ise end volikogus liigitanud vabatahtlikult opositsiooni poolele ja arvab, et peaks andma tuld
absoluutselt igas küsimuses, mis volikogul arutada on. Mõistlik opositsioon on alati tervitatav aga selle
kahe ja poole aasta jooksul, mil ta on olnud volikogu liige, ei ole ma alati suutnud lõplikult mõista tema
põhimõtteid. Tihti tundub mulle, et kas ta ei saa kõigest aru või ei taha aru saada. Kurjusega on raske
võidelda, kui inimene enda ümber midagi ilusat näha ei taha. Võib olla aitaks viha leevendada ja ma
soovitaks sellisel meelestatud inimesel liikuda ka neil vahvatel Are koolide ja klubide üritustel, mis alati
hinge soojendavad. Volikogu liige ei tohiks jääda ühekülgseks ja silmaringi avardamine tuleb alati kasuks.
Nüüd läheksin probleemse teema juurde, milles eelnevas kirjas juttu on. Uskuge, lugupeetud eakad,
et Are vald soovib teile ainult parimat ja tahaksime arukalt toimida, et enamik vallaelanikke rahule jääksid.
Praegu on muidugi tõsiselt kurjad need kodanikud, kelle igapäevased käigud on seotud teedega ja neil
tekkinud kaosega, milles on süüdi meie soe ja erakordne talv. Jääb vaid oodata kuivemaid ilmasid, mis teed
kuivataksid ja laseks hooldustöödega algust teha. Rahulolevad ja rõõmsameelsed on need pensionärid, kes
suudavad ja tahavad osa võtta ühiskondlikust elust. Eriti rõõmu valmistab Suigu eakate klubi tihe ja
aktiivne kooskäimine. Ka Are naisseltsi üritustest võtab osa alati arvukalt pensionäre, samuti osaletakse
aktiivselt klubis isetegevuses. Igal aastal oleme eakaid inimesi pidanud meeles Pärivere klubis toimunud
peol. Igal suvel on vald toetanud meie bussireisi Eestimaa kaunitesse kohtadesse. Puudega inimestele on
aastaid võimaldatud valla bussiga tasuta sõita neile korraldatud kontsertidele. Praegu hoiame pöidlaid peos
ja ootame vastust, kas saame riigilt raha, et lõplikult välja ehitada Suigu külas asuv sotsiaalmaja. Selle
valmimisega on võimalik lahendada vallas mitmedki valulised sotsiaalprobleemid. Austusest eakate vastu
oleme olnud volikogu liikmete enamusega siiski seda meelt, et raha on mõttekam investeerida ehitustesse ja
remontidesse, kust saavad osa võrdselt kõik vallakodanikud, mitte jagada mõnesaja krooni kaupa aastas see
igaühele kätte. Usun, et vanem generatsioon rõõmustab väga, nähes,et korda tehakse nende nooruspõlves
ehitatud koolid, klubid ja lasteaed.
Selgituseks tahan peatuda veel viimasel volikogu istungil arutatud ja vastu võetud otsusel, kus
volikogu liikme ja vallavalitsuse liikme hüvitis tõusis 21 krooni võrra.Uskuge mind, see raha on mõeldud
sõidu ja helistamise kompensatsiooniks volikogu istungil ja erinevatel koosolekutel käimise eest. Volikogu
esimehe hüvitis otsustati tõsta 5000 kroonini (bruto), mis eelnevalt oli 3900 krooni.
Lõpetuseks veel üks täpsustus. Alates 2003 aastast on Are vald eeskätt tänu Rahvaliidu poliitikute
toetusele saanud eelarvest ja muudest toetusfondidest igal aastal riigilt
rahalist abi. Nii et selle asemel, et kõike kritiseerida, soovitan mõnel
poliitilisel kodanikul ajud kõvasti tööle panna. Rahaline abi on alati
oodatud!
Tervist ja jõudu teile kõigile edaspidiseks.
Vallavolikogu esimees Vilja Alamaa
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Aprillikuu toob pensionitõusu
Pea 30% Eesti elanikest ootab algavalt aprillikuult uudist, et pensionid
lõpuks ometi tõusevad. Nende ootus pole petlik - 1. aprillist suurenevad
ligi 380 000 Eesti pensionäri sissetulekud.
Madalad pensionid on olnud läbi aastate üks riigi suurimaid
muresid. Olukord, kus meie eakate igakuine sissetuleks kasvas vaid
killukese haaval tänu indekseerimistele ei olnud selgelt vastuvõetav. Aasta
tagasi valitsust moodustades leppisime üksmeelselt kokku, et nelja aastaga
peavad pensionid kahekordistuma. Meie eakad on selle igati ära teeninud.
Eesti majandus on olnud väga edukas ning tõusnud on palgad.
Palgatõus ei peegeldunud aga piisavalt pensionites. Seda lihtsalt ei
võimaldanud kehtinud pensionite indekseerimise süsteem. Pensioniindeksi
arvestati võrdselt pooleks tarbijahinnaindeksi kasvust ning sotsiaalmaksu
laekumisest. Olukord polnud rahuldav ning seega võtsime ette süsteemi
muutmise.
Selle aasta algusest hakkaski kehtima uus pensionide
indekseerimise süsteem. See tähendab, et 80% ulatuses sõltub pensionite
arvestamise indeks laekunud sotsiaalmaksust ehk sellest, kui palju on palgad tõusnud. 20% sõltub
tarbijahinna indeksi kasvust. Nüüdsest astub pensionite jätkuv tõus ühtsemat sammu palkade kasvuga riigis.
Samuti suureneb edaspidi senisest rohkem pensioni baasosa. See on ainuke osa pensionist, mis on kõigile
pensionisaajatele võrdne. Nii tõusevad ka kõige madalamad pensionid.
Nüüd ka konkreetsetest arvudest. Sotsiaalmaksu laekus möödunud aastal 25,34% võrra rohkem kui 2006.
aastal. Tarbijahinnaindeks kasvas eelmisel aastal 6,6% võrra.
Toon mõned näited pensionite uutest suurustest:
Enne
Rahvapension
1573,31
Pensioni baasosa
1373,58
Pensioni aastahinne
54,43
Vanaduspension (staaži 15 aastat)
2190
Vanaduspension (staaži 30 aastat)
3006
Vanaduspension (staaži 40 aastat)
3551
Vanaduspension (staaži 44 aastat)
3769

Alates 1. aprillist
1913,14
1699,94
65,01
2675
3650
4300
4560

Tulumaks ei söö pensionikasvu
Maksuvaba tulu suurus on aasta-aastalt kasvanud. 2008. aastal on see 27 000 krooni aastas ehk 2250 krooni
kuus. Sellele lisaks on pensionäridele ette nähtud täiendav maksuvaba tulu. Sel aastal on see 36 000 krooni
aastas ehk 3000 krooni kuus. Järelikult on 2008. aastal mittetöötava pensionäri kuni 5250-kroonine pension
tulumaksuvaba. Ainult seda summat ületav osa maksustatakse 21%lise tulumaksuga.
Samas on töötajate maksuvaba tulu määr 2008. aastal kuus 2250 krooni ja sama suur on see määr ka
alampalka saavatele töötajatele.
Maksuvaba tulu suureneb aasta-aastalt – 2009. aastal on see 2500 krooni kuus, 2010. aastal 2750 krooni
kuus ja 2011. aastal 3000 krooni kuus (pensionäridel siis vastavalt 5500, 5750 ja 6000 krooni) ja samal ajal
väheneb tulumaksu määr igal aastal 1 protsendi võrra, olles aastal 2011 vaid 18%.
Eesseisvate aastate pensionitõusu prognoosi arvestades on nii järgmise kui ülejärgmise aasta keskmise
staažiga vanaduspensionid tulumaksu vabad.
Kümme aastat tagasi töötas komisjon välja Eesti vanuripoliitika alused. Tänaseks oleme vastu võtnud uue
tegevuskava, mis lähtub seisukohast, et iga inimene, sõltumata east on ühiskonna täieõiguslik liige.
Aktiivsed ja ettevõtlikud eakad on Eesti ühiskonna rikkus. Nagu iga laps ja lapselaps vajab vanavanema
nõu ja eeskuju, nii vajab ka ühiskond vanema põlvkonna tarkust. Usun, et pensionite jätkuv tõus suurendab
meie eakate kindlustunnet ja soovi ühiskonna elus aktiivselt kaasa tegutseda.
Sotsiaalminister Maret Maripuu
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Kulu põletamine on keelatud
Lume sulamisest sügisvihmadeni on kulu põletamine keelatud. Samuti ei tohi metsas ja põõsastikus
ning tuld võtva taimestikuga kaetud alal lõket teha.
Kui varasemalt oli kahe nädala jooksul pärast lume
sulamist lubatud kulu põletada, siis alates möödunud
Tulekahju võib looduses põhjustada:
aastast on pärast lume sulamist kulu põletamine täiesti
keelatud. Sellise regulatsiooni on tinginud inimeste
• kulu põletamine
arutu käitumine, kus maa niitmise asemel pisteti
• lõke
heinapõld kevadel hoopis põlema.
• grillahjust lenduv säde
Üks kurioossemaid näiteid kulutulekahju tagajärjest
• mootorsõidukist lenduv säde
on pärit ülemöödunud aastast Saaremaalt, kus Üru
• suitsukoni
külas põlesid maha pooled majad, kokku 2 elumaja ja
• elektriliinist lenduv säde
6 kõrvalhoonet. Tuli levis naaberkülast Üru külani
• päikesekiiri koondav klaasikild
mööda elektriliinialust kuluheina.
• pikselöök
Lisaks
mahapõlenud
hoonetele,
saavad
kulutulekahjudes
inimesed
tervisekahjustusi.
Ülemöödunud aastal hukkus Eestis kulupõlengutes neli inimest, möödunud aastal leiti kulupõlengu alalt
üks hukkunud inimene
Suur osa igakevadistest loodustulekahjudest saab alguse käest läinud prahilõketest. Enamasti on tule laiali
kandumise põhjuseks ootamatu tuuleiil, mis viib sädemed kulusse või on lõke hoopiski järelevalveta jäetud.
Lõket tohib teha ainult tuulevaikse ilmaga taimestikust puhastatud pinnasel, kus tule levik on piiratud. Lõke
peab paiknema eemal hoonetest ja tuld võtvatest materjalidest. Pärast tule tegemist tuleb lõkkekoht veega
üle valada, juhuslikult võib kuumale lõkkeasemele sattuda tuld võttev materjal ning tuul leegi uuesti lõkkele
puhud.
Enne prahi põletama asumist peab selgeks tegema omavalitsuses kehtivad heakorrareeglid, sest kohalik
omavalitsus võib heakorraeeskirjaga oma territooriumil lõkke tegemise üldse ära keelata.
Ka need, kes ise lõket ei tee, peaksid tule leviku vältimiseks oma hoovi niitmise ja riisumisega korras
hoidma, et vältida kusagilt mujalt alguse saanud tulekahju jõudmise hooneteni
• tuld tohib teha ainult tuulevaikse ilmaga. Tuul võib sädemed kanda mitmesaja meetri kaugusele.
• lõke peab asuma vähemalt 15 m kaugusel hoonest või põlevmaterjalist ja 30 m kaugusel metsast.
• lõkke tegijal peavad kaasas olema esmased tulekustutusvahendid (luud või oksad tule
materdamiseks, paar ämbrit vett)
• tuld ei tohi valveta jätta ega lahkuda enne, kui tuli on kustunud või kustutatud
• pärast tule tegemist tuleb lõkkekoht
veega üle valada. Sädemed on väga
elujõulised ning võivad põlengu
põhjustada ka päev pärast tule
tegemist.
• Kui lõkketuli on kontrolli alt
väljunud, helista kohe
hädaabinumbril 112 ja kutsu abi
ning asu siis ise võimalusel tuld
kustutama. Ise kohe kustutama
asudes võib siiski juhtuda, et oma
jõud põlengust üle ei käi ja ikkagi on
vaja abi kutsuda, mida kauem
kustutustööde algus viibib, seda
suuremale alale põleng levib.
• Kulupõletamise keelust üleastujaid ootab rahatrahv kuni 18 000 krooni, tulekahju põhjustajal tuleb
tasuda ka tekitatud kahju.
Sirle Matt
Lääne-Eesti Päästekeskus
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Maamaksust.
Saabunud on kevade ja põllutööde algus pole enam mägede taga. Maainimene kellel väikegi põllulapp
tahab peenra teha ja esimeste taimede kerkimist näha. Samas on maaomanikud ka need, kellel korterelamu
alune pind või metsatükk. Igal omanikul on kohustus maksta maamaksu. See maks laekub kogu ulatuses
kohalikule omavalitsusele. Seega on see raha, mille olemasolu ja kasutamise osas meil endi võimalik kõige
enam kaasa rääkida. 2008 aasta valla eelarves on maamaksust saadav summa 1 miljon krooni. Kogu eelarve
suurus 23 miljonit krooni. Maksu-ja tolliamet edastas vallavalitsusele 2007 aasta maamaksu võlglaste
nimekirja, kus on kokku 162 nime ja laekumata maamaksu kokku 105 184 krooni pluss mitukümmend
tuhat krooni maksuintressi. Nimekirja suuremate võlglaste summad ulatuvad 20 000 juurde ja väiksemad on
mõnekroonised maamaksu või intressi võlad. Vaadake üle oma eelmise aasta maksuteated. Interneti panka
kasutades näete e-teenuste ja maksuameti alt ka maamaksu ja intressi saldosid. Saate ära maksta ka intressi.
Pange aga tähele seda, et intress tuleb tasuda teisele arveldusarve numbrile. Veel üks tähelepanek - osad
maamaksu võlglaste nimekirjas olevad inimesed on surnud. Palun ajage maade pärimisasjad korda.
Selgunud on ka, et mõned 2008 aasta maamaksu teated on olnud vigadega. Andke vallavalitsusse
teada ja proovime need korda saada.
Signe Rõngas
Are valla maanõunik

Veemajandusest ja vee hinnast.
Viimasel ajal on Are vald ja OÜ Are Vesi intensiivselt tegelenud vee- ja kanalisatsioonitorustike
uuendamisega Are alevikus, mis oluliselt parandab veemajanduse olukorda
Alates 14 jaanuarist 2008.a. lülitasime Are kooli pumpla välja ning sellest ajast tuleb puhas vesi
Are Põhikooli ja Kooli tänava ridaelamute torustikesse Oja pumplast. Vee kvaliteet võib teatud aja jooksul
kõikuda, kuid peaks järjest paranema. Kuni maikuuni võib Oja pumpla veevärgis tulla ette veekatkestusi.
Veekatkestused on põhjustatud Oja pumpla seadmete häälestamisest ja remondist. Katkestustest teatame
ette valla koduleheküljel. Are Põhikoolini rajatud kanalisatsioonitorustik ei ole veel käiku antud, kuna
reoveepumplatesse ei ole paigaldatud seadmeid. Peale reoveepumplate seadmete paigaldamist saab hakata
katsetama rajatud kanalisatsioonitorustikku.
Torustike ehitustöid on seganud halb ilm. Tavaliselt kalduvad jaanuari ja veebruari temperatuurid
rohkem miinuskraadide poole, kuid sel aastal mitte. Seepärast on torustike paigalduskohad põhjatud
mülkad. Vihmasest ilmast on ka kasu
tulnud, sest vesi on hea tihendaja ning
tahaks loota, et peale ehitusala
kevadist
planeerimist
kaevatud
maapind enam oluliselt ei vaju.
On ju teada, et puhas vesi on
parem inimese tervisele, säästab
kodumasinaid ja sanitaartehnikat.
Sellest aastast on Are aleviku
ühisveevärgis puhas vesi. Tarbijatele
teeb see kindlasti rõõmu, kuid puhta
vee saamiseks Are alevikus on Are
vald
aastate
jooksul
palju
investeerinud. Investeeringud vee ja
kanalisatsiooni
süsteemidesse
ja
kulutused
nende
süsteemide
käigushoidmisele panevad omakorda
mõtlema vee ja kanaliseerimise
hinnale.
Veeja
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kanalisatsiooniteenuse tarbijad on kindlasti huvitatud, et vesi oleks puhas, odav ning veekatkestusi
võimalikult vähe. Loomulikuks peetakse ka seda, et reovesi peab ilma igasuguste probleemideta torustikku
jooksma. Kuid kõike häid asju kahjuks korraga ei saa.
Vee hind sisaldab järgnevaid kulusid: investeeringuid veevõrkudesse ja seadmetesse, püsikulusid
(põhiliselt elekter), torustike ja seadmete hooldamist ning remonti, põhjavee ressursimaksu ja
administreerimiskulusid. Reovee kanaliseerimisega on sama lugu, kuid seal ei maksa vee-ettevõte riigile
mitte ressursimaksu, nagu põhjavee puhul, vaid hoopis saastetasu ning need summad sõltuvad loodusesse
suunatavate reoainete kogustest. Ressursimaksu ja saastetasu peab vee-ettevõtja riigile maksma kord
kvartalis. Ressursimaksu vastavalt ammutatavale põhavee kogusele ja saastetasu loodusesse suunatavale
reoainete kogusele (arvestatakse reovee proovi alusel). Võrreldes 2005 aastaga on need maksud ja tasud
suurenenud kuni 200%.
Kõike seda eelnevalt kirjeldatut arutasime OÜ Are Vesi juhatuse koosolekul, kus põhiliseks
punktiks oligi vee- ja kanaliseerimisteenuse hind. (Lugejatele täpsustuseks, et seaduse järgi ei saa veeettevõtja ise vee ja kanaliseerimise hinda määrata, vaid selle määrab kohalik omavalitsus.) Vaidlus vee ja
kanaliseerimise teenuse hinna küsimuses oli juhatuse koosolekul äge, ühelt poolt veemajanduse
majandustulemused, jätkusuutlikkus ning üldine hindade tõus. Teiselt poolt kerkivad liiga palju
protsentides vee ja kanalisatsiooni teenuse hinnad. Pingelise arutelu tulemusena tegi OÜ Are Vesi juhatus
Are Vallavalitsusele ettepaneku vee hinna tõusuks Are alevikus 15 % ja üldise kanaliseerimise hinna
tõusuks 30 %. Ning 11. märtsi Are Vallavalitsuse istungil arutatigi teiste küsimuste hulgas ka vee ja
kanalisatsiooni teenuste hinna tõstmist.

Are Vallavalitsus otsustas kehtestada alates 01. juulist 2008 uued vee ja kanalisatsiooni
teenuste hinnad järgnevalt:
• Are alevikus vee kasutamise hind 13,60 kr/m3 (koos käibemaksuga 18 %).
• Suigu, Niidu, Lepplaane ja Kurena külade veevärkides vee hind ei muutu (11,8 kr/m3
koos käibemaksuga).
• Heitvee kanaliseerimise hind 15,40 kr/m3 (koos käibemaksuga 18%).
• Abonenttasud ei muutu.
Teenuste hinna tõus jääb klientide jaoks ikkagi hinnatõusuks,
olenemata sellest kui põhjendatud see ka ei ole. Näiteks kui Are
alevikus elav pere kasutab ühes kuus vett 6 m3 ja kanalisatsiooniks
arvestatakse samuti 6 m3. Tänaste hindadega maksab pere selle
teenuse eest 141 krooni millele lisandub abonenttasu. Alates
01.07.2008 hakkab Are alevikus elav pere sarnase teenuse eest
maksma 174 krooni millele lisandub abonenttasu. Kõige suurem
hinnatõus ongi Are alevikus, sest siin on vee ja kanalisatsiooni
teenuse parandamiseks tehtud kõige rohkem investeeringuid.
Kuid palju tööd seisab veel ees. Kiiremas korras vajab
lahendamist Suigu küla vee probleem ning rekonstrueerimist vajavad
nii Are kui Suigu reoveepuhastid ja ühiskanalisatsiooni süsteemid.
Need tegevused on otseselt seotud ka vee- ja kanaliseerimisteenuste
hindadega kuna igas projektis, millega Are vald taotleb eelnevalt
nimetatud probleemide lahendamiseks raha, peab olema märgitud ka
vee ja kanalisatsiooni teenuste hind. See on ka üks paljudest
kriteeriumitest, mille põhjal otsustatakse, kas meie taotlust
rahastatakse või mitte.
Soovin teile ilusat kevadet ja pisitasa harjumist asjaoluga, et
teisel poolaastal tuleb arvestada vee ja kanalisatsiooni teenuse
hindade tõusuga.
Kert Alamaa
OÜ Are Vesi juhatuse esimees
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Perepäev Päriveres
9.märtsil kogunes Pärivere klubisse hulgaliselt
rahvast lastest kuni vanavanemateni, et osa saada
pereüritusest „Eluterved eluviisid fookusesse ehk
kärakale
EI!”
Päeva
toetas
läbi
MTÜ
Kodanikujulguse
poolt
kirjutatud
projekti
Hasartmängumaksu Nõukogu. Perepäeva eesmärgiks
oli ühiselt ja üksmeelselt läbi viia üks tore üritus ning
tõestada, et ka ilma alkoholita on võimalik pidu
pidada. Eriline oli see päev selle poolest, et Aresse
olid külla tulnud naisseltside esindajad Pärnust,
Saugast, Sindist, Vändrast ja Tahkurannast.
Külalisesinejateks olid päeva üks läbiviijatest MTÜ
Kodanikujulgus esinaine Astrid
Hindriks, Pärnu
Jaagupi politseijaoskonna juht Ain Lepik ja lastele
üllatuseks vahva mängujuht Jana Pärnust. Esinema oli palutud ka Pärivere klubi tublid taidlejad ja Are
kooli tantsulapsed Anne Niibo juhendamisel. Žüriile hindamiseks pandi seintele üles laste joonistusvõistlus,
kust võtsid osa peale eespool nimetatud valdade ka Are ja Suigu kooli ning lasteaia lapsed. Are valla lastest
said joonistusvõistlusel auhinnad Kaia-Liis Peks, Erle Kalda, Mari Kuusik, Daniel Jeršov ja Rines
Markvard. Sügisel lubati kõik laste tehtud joonistused Tallinna näitusele viia.
Toimus ka konkurss „Parim alkoholivaba pidulik jook”, kus oli serveeritud seitse erinevat jooki ja
peale lastest koosneva žürii hindamist selgus, et parima joogi olid valmistanud Sauga naisseltsi naised.
Võistelda sai veel omatehtud luuletusega, mis päevatemaatikaga kokku pidi minema.
Täiskasvanud võtsid osa vestlusringist, kus peateemaks olid alkoholiprobleemid peredes, noorte ja laste
vaba aja sisustamine; kooli, perekonna ja omavalitsuse rollist lapse kasvatamisel. Vestlusringi juhtis Astrid
Hindriks, oma tööst ja kogemustest rääkis Ain Lepik, sõna said sekka öelda kõik soovijad. Ühiselt vaadati
kontserti, jagati tunnustust parimatele ning lasti hea maitsta Are naisseltsi naiste valmistatud kringlitel.
Lapsed said sel päeval päris mitu tundi võistelda ja mängida, mille üle nad siirast rõõmu tundsid. Siinjuures
on hea tänada meie valla tublisid sponsoreid, kes meie üritust lahkelt toetasid!
Arvan, et see oli üks päris hea ja tore pühapäevaveetmine Are klubis. Selliseid üritusi, kust saavad
ühiselt osa kõik meie pereliikmed, võiks tänapäeva kiiresse ellu rohkem mahtuda.
Ilusat kevadet teile kõigile!
Are Naisseltsi nimel Vilja Alamaa
PIHTIMUS
Ma südamevalust hakkasin jooma
just siis,kui mu mees kodust jalga lasi.
Sõbranne,see ruttas viina tooma
ja lohutuseks mul juua käskis

Nii veeresid päevad,
jõime Juliga võidu
Ott nuttis, tundsin naabrite viha.
Võmm sageli tegi kartsasse sõitu
mis võttis aina õhemaks piha.

Nii aina ma jõin,olles pidevalt õdus.
Ei tunnetand teisi,sest kärakauimas.
Töölt lahti,laps näljane üksinda kodus
mind nähti ainult poest viina toomas

Kord hommikul
pea mul kumises viinast
ja maost tuli käraka jääke
Tahtsin peeglist ma
vaadata kogu seda piina
sest tundsin peas tuhandeid „tääke”
Ma ehmatust tundsin,
kes ometi peeglis
see nägu,mis lömmis,kuid tuttav.
Mu südames jõnks käis
ja mõistus läks selgeks.
Ei enam ma poe poole rutta.

Kui poiss oli koolis Juljetta siis saabus
Poolik taskus,sakuskaks tükk leiba.
Ma tundsin ka hirmu
kui Ott oleks kodus
haaraks mõlema käega ta teiba.

Mu mõistus jõudis koju,
ma toibusin juba.
Hommikul emana kööki ma ruttan.
Juljette ei külasta enam mu tuba
laps kooli,siis tööle ma tõttan.

Sa võta üks pits,
see rahustab Sind
ja hea tunne tekib Sul hinge.
Mind kuula,
mis krimpsutad,usu Sa mind
jääd magama,kaob kogu pinge.
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See lugu on nali kuid tõtt selles palju.
Kärakas tuntud
igas Eestimaa paigas.
Me lastele vajame mänge ja nalju.
Puhast kodu,pere
ja Eestimaa kallast
Ja täna siin olles,
tahan öelda ma teile
Olge tugevad Pärnumaa naised.
Me ühiselt võitleme pahede vastu,
mis sügavalt kriibib me hinge.
Kuid täna siin saalis,
me oleme rõõmsad
Sest kadunud tööpäeva pinge!

Esmaettekanne Are keskuses
perepäeval.
Sauga naisklubi „Helle”

Lähimad üritused.
1. aprill T.
5. aprill L.

Are PK “Naljapäev”
Suigu LAK ekskursioon Tallinnasse Energiakeskusesse ja Eesti Lastekirjanduse
keskusesse
7.-11. aprill Are PK üritus poistele
12. aprill L. Pärivere klubis kell 12.00 Maakonna seeniorite lauluansamblite päev.
15. aprill T. Suigu LAK kell 9.30 külas Miku-Manni lasteteater. Pilet 20.21-30.aprill Are PK üritus “Kooliümbrus puhtaks”
23. aprill K.
Valla jüriööjooks.
Kogunemine meierei juures kell 17.30
Avamine Are pargis kell 18.00
(Täpsem info teadetetahvlitelt)

24. aprill N.
25. aprill R.

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

30. aprill K.

Suigu LAK Volbripidu

On valminud Parisselja küla koduleht, mille aadress on www.parisselja.pri.ee ,
seal on üleval suvepäeva pildid

Mälestame lahkunuid ….
Kaido Lippmaa 06.12 1993 – 12.02 2008.
Meta Sälik
16.04.1917 - 06.03.2008
Küünal on kustunud,
ööle uut päeva ei järgne
ja vaikus on raskem kui muld …..
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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 ;
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

Pärnu Õppenõustamiskeskuse noorte infopunkt on sellel
aastal taas alustanud suviste tööpakkumiste vahendamist
noortele. Kui ka teil oleks suveks abikäsi vaja siis andke
teada
noorte
infopunkti
maili
aadressil
noorteinfo@parnu.ee
Tööpakkumised
on
noortele
kättesaadavad
Pärnumaa
noorte
infoportaalil
http://noored.parnu.ee. Andke oma panus, et noorte suve
huvitavamaks muuta!
Täpsem info:
Pärnu Õppenõustamiskeskus
Kätlin Muru tel. 4431515

Tulge Suigu Seltsimajja mõnusat kohvi jooma
Tööpäevadel kell 8.30 – 12.00 ja 13.00 – 14.30 ;
raamatukogu lahtiolekuaegadel või õhtuti
õhtuti
baari lahtiolekuaegadel
Jooge kohvikus
või ajalehe kõrvale raamatukogus.
Must kohv 10.10.Capuccino 12.12.Espresso 10.10.Latte 15.15.Suur kohv 15.15.☺ ☺ Iga kohviostuga toetad Seltsimaja
Seltsimaja tegevust
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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

AITÄH, kõigile, kes aitasid
täiendada vallalehe varusid
rahvusraamatukogus!
Toimetaja.

Kas kellelgi on ära anda, kinkida
või odavalt müüa vallamaja
fuajeesse kaunistuseks mõnda
suurt lille.
Anna teada
Viljale tel. 56 45 35 60

Sotsiaalnõunik Heli Tõrva
võtab kodanikke vastu
Suigu seltsimajas

Igal neljapäeval
kell 13:00 – 14:00

Are vallavalitsusel müüa
ligikaudu 25 tm küttepuid
(segapuit, 3 m pikkused).
Hind kokkuleppel. Lisainfo
telefonil 525 9752 (Lauri)

STUUDIO 8 ootab kõiki fotosessioonidele
Pärnus avas äsja uksed uus fotostuudio, mis pakub võimalust pildistada fotosessioone professionaalse
fotograafiga vabalt valitud ajal. Lahtioleku ajad meil puuduvad, klient saab ise otsustada, mis ajal ta
tuleb ja helistab selleks fotograafile, et aeg eelnevalt kokku leppida. STUUDIO 8 on ideaalne koht
pildistada portree- ja perepilte ning on kui
mängutuba, kus lapsed end hästi tunnevad. Meie fotograafid pildistavad ka väljaspool stuudiot teie perevõi firmaürituse, pulma või juubelipeo, lasteaia-või koolilõpupeod.
Meile on tähtis kliendi mugavus, seepärast on olemas tagaruum, kus riideid vahetada ning
mugav mööbel, kus jalga puhata ning väike tee või kohv juua. Tore, kui inimestel oleks pildistama
tulles oma nägemus, milliseid pilte ta soovib, aga ka meie fotograafid aitavad teid meelsasti, kui
ideedest puudus. Stuudios tegutsevad fotograafid Sigrid Absalon ja Andrus Noorhani. Nende tööd on
üleval Interneti aadressil http://www.stuudio8.com
Igal fotograafil on oma stiil ja sellelt lehelt
saab inimene valida, milline fotograaf just teda pildistama sobiks. Meie stuudio eripäraks on see, et
anname kogu pildimaterjali koos õigustega kliendile, mitte ei jäta endale. Sessiooni hind sõltub kliendi
soovist ja sellest, kui pikaks sessioon kujuneb. Aeg on näidanud, et perega pildistama tulles alla tunni
eriti hakkama ei saa, siis saab pildistatud kogu pere ja tehtud ka portreed igast pereliikmest eraldi.
Teeme ka must-valgeid ja vanaaegses stiilis pilte, aga see tuleb eraldi eelnevalt fotograafiga kokku
leppida. Erinevat laadi pildistamiste puhul tunnihind veidi varieerub. Hinna sees on pildistamine ja
piltide
esmane
töötlus.
Fotograaf annab pildid teile CD/DVD plaadil täis suuruses ja täis kvaliteedis vabaks kasutamiseks.
Soovi korral saate pilte vaadata ja ka sõpradele näidata meie fotostuudio kodulehel oma
kliendikaustas.Hinnapakkumise saamiseks võta ühendust fotograafiga, meie kontaktandmed on olemas
kodulehel.
STUUDIO8 asub Pärnu kesklinnas, Port Artur 2 taga, Lai 10 õuel.
Sigrid Absalon

Nurme laat
23. - 25. mail 2008.a. toimub Pikknurme külas, Puurmani vallas, Jõgevamaal
järjekordne Nurme laat. Eelmisel aastal toimus laat esmakordselt. Enamus osalejaid
kiitsid koha häid eeldusi järjepidevaks kasvuks ning arenguks. Eelmisel aastal oli
laada külastajaid hinnanguliselt 5000.
Laat toimub Tallinn-Tartu maanteega piirneval, hästi ülevaatlikul kinnistul.
Laada-ala suurus 5,5 ha. Eelmisel aastal ehitatud korralik välilava ning toimunud
avalikud üritused (Jaanituli, Saunafestival) on koha tuntust tublisti tõstnud.
Samuti on korraldusmeeskond korraldusliku poole osas kvalitatiivselt edasi
arenenud. Kohapeal korralik vee- ja elektrivarustus, olmejäätmete liigiti kogumine,
korralikud (tasuta) WC-d, piisavalt (tasuta) parkimisruumi, tasuta telkimisala,
rohkelt istekohti lava ümbruses, lõkkeplats jpm. Laadal osalemine on soodne.
Külastajatele sissepääs tasuta.
Tähtsal kohal on meelelahutus, laste ja täiskasvanute vaba aja veetmise
sisukad võimalused. Tänavu proffessionaalsed päevajuhid kõigil laada toimumise
päevadel. Vaba aja sisutajatele ning atraktsioonidega osalejatele osalemine tasuta.
Vaba aja sisustamiseks on käesolevaks hetkeks kokkulepped kunstialaste töö- ning
õpitubade püstipanekuks. Eraldatud on kohad lastele ja noortele suunatud tegevuste
jaoks. Lauamängude (male, kabe jt.) mängimise võimalus Antiigilaos. Mõned
kunstinäitused. Välisaunad ning kümblustünnid. Ka tänavu on sobiva ilma korral
kohal helikopter ning laupäeva õhtul õhupall huvilendude sooritamiseks. Plaanis
võistlused ja võistutegemised. Kaubeldakse kodumaise käsitööga ning väikeettevõtete
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MARKSON OÜ on ettevõte, mis pakub Teile kindlasti parimat nii
hinna kui kvaliteedi näol. Meie eesmärgiks on teostada tööd
kvaliteetselt ja sellega oleme pälvinud klientide usalduse.
Valdav osa MARKSON OÜ klientidest on eramute valdajad ja
korteriühistud Pärnumaal ja Raplamaal.
PÕHILISTEKS TEENUSTEKS ON VÄLJA KUJUNENUD:
*teraskatuste paigaldus
*eterniitkatuste paigaldus
*kivikatuste paigaldus
*vihmaveesüsteemide paigaldus
*katusealuste soojustamine
*katuseakende paigaldus
*korstnapitside ladumine
*fassaadide paigaldus ja soojustamine
*vundamentide ehitus ja soojustamine
KONSULTATSIOON JA HINNAPAKKUMINE TASUTA!
KONTAKTANDMED:
Meie kontor asub:

VANA TN. 60 , VÄNDRA 87701

Üldine meiliaadress: ehitus@markson.ee

Marek Kivilo :

marek.kivilo@markson.ee , tel 5660 5914

Veiko Ringenberg : veiko.ringenberg@markson.ee , tel 5645 6925
TÖÖDELE PIKAAJALINE GARANTII !
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Nii palju rõõmu,
kui elu võib anda
nii palju õnne,
kui jõuad Sa kanda .....

Õnnitleme!

ÕNNITLEME
SÜNNIPÄEVALAPSI !
01.04
03.04
03.04
06.04
06.04
07.04
24.04
24.04
26.04
28.04
30.04

EEDI AAK
IVAN TALTS
VERA RIKOVSKAJA
HELE-MALL ARUST
ARVI RABI
ELVIINE LAEV
HELMI JOHANNA PÕLLU
ELVI LIPPMAA
MART JAAGUS
JÜRI ANNUSVEER
RIHU VÄLBA

29. veebruaril 2008.a.
sündis
Maarika Kakkole ja
Indrek Merilaht´ile
tütar
Ketter Merilaht

50.a. Elbu küla
77.a. Are alevik
55.a. Suigu küla
76.a. Are alevik
70.a. Kurena küla
76.a. Kurena küla
95.a. Lepplaane küla
73.a. Elbu küla
87.a. Pärivere küla
70.a. Are alevik
60.a. Are alevik
Et oleks palju
naermata naeru,
õnne ja tervist,
mitte vähem kui praegu!

NB! Avaldame lehes tavaliselt 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

Järgmine leht ilmub aprilli lõpul.
Ärge siis kevadiste õuetööde valguses vallalehte
ära unustage. Jagage meiega oma rõõme ja muresid!
Kirjatükkide laekumise tähtaeg võiks olla 10. aprill.
Kaunist värsket ja noort kevadet!
Toimetaja
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Kallist õpetaja Aivet
õnnitlevad
17. aprillil
kõik suured ja väikesed
Suigu Lasteaed-Algkoolist

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

