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LÕPETAME AASTA HÄSTI
Auväärt vallarahvas!
Jõulud lähenevad, aastalõpp tuleb kihutades. Porine sügispimedus
hakkab valgeks ja kargeks talveks pöörama – vähemalt lubatakse,
lubatakse …
Kärpimishoos ja ennast kõrgelt hindav riigivõim on eurole
maksku-mis-maksab ülemineku nimel vastu võtnud riigieelarve.
Paastueelarve, kohalikku elukorraldust pitsitava, kuid jõukaid
soosiva eelarve. Aktsiiside ja käibemaksu tõstmine ahistab rohkem
vaesemaid,
põllumehi,
(õpilas)transporti;
vanemahüvitise
maksimumpiiri kergitamine kogunisti 35000 kroonini kuldab seeeest miljonäriprouasid. „Vägev!“
Vastupidiselt lääneriikidele, kus maksku mis maksab turgutatakse
majandust, paistab võim meil vaata et nautivat kärpimist,
pidurdamist ja töökohtade kokkutõmbamist. Kui 110 päästetöötaja
koondamine tundus paljuvõitu olema, siis 40 tööta jätta pole
valitsusele probleem. Are vallaski läheneb töötute arv 80-le, mis on
ca 10% tööealistest.
Sel taustal on vallavalitsus esitanud uuenenud volikogule 2010.
aasta vallaeelarve projekti, mida volikogu aasta lõpus esimest
korda arutab.
Kuid – jätkakem ilma suurema urinata. Jõulud ju lähenevad!
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Tee sai korda
Üheksa kilomeetrit uut maanteed ja 2 km kergliiklusteed Are-Suigu vahel koos kahe uuendatud silla ja
arvukate mahasõitudega on kasutuses. Sõita ja käia on parem. Kevadel tuleb ehitajal veel äravajunud
kraavid üle käia, truubid puhastada, põllud-metsaääred korralikult ära tasandada, kraavisavi lademed siinseal korrastada.
Ometi on uuel maanteel ka ohtlikumaid külgi. Kraavid vee äravooluks on harjumatult sügavad ja järsud.
Kuna teetammi ei laiendatud, samas aga asfaltkate laienes 6 meetrilt 7 meetrile, siis masinatele on ruumi
rohkem, jalakäijatele-ratturitele aga vähem. Niisiis, uus tee on hea korralikele kasutajatele, napsumehed
peaksid sellel kakerdamist vältima, magamisvõimalus puudub seal täiesti. Eriti hoolikas ja helkiv tuleb olla
pimedal ajal. Seda mugavamad ja üha populaarsemad on uued kõnniteed Arest Niitu ja Suigus. Plaanitseme
ka nende valgustamist.
Aitäh Maanteeametile ja Tartu teedefirmale!
Rõõmustab, et ka Suigu-Tootsi maantee 5 km kruusakattega lõigu korrastamine käib – tehakse uued
piirdekraavid ja uuendatakse kate. Maanteeamet püüab nappide vahenditega teha maksimumi. Mõistagi
soovime sinna ka asfalti.

Suigus on korralik vesi
Uus pumbamaja annab hea kvaliteediga vett alates novembrikuust. Enamik peatrasse ja majade sisestusi on
tehtud. Lasteaed-Algkool esimesena ja korterid-asutused järgmistena on saanud liigsest fluorist prii ja
teistegi näitajate järgi korras joogivee. Tõsi, puhastusseadmete hääldepanek, torustike ühendamised ja
hoonetesisesed vanad torud ühtekokku põhjustasid esialgu sogasust. Loodetavasti on vesi praeguseks juba
kõigil hea.
Tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele projektitoetuse eest, Vändra MP ja Halinga Elektri
meistrimeestele, aga ka OÜ-le Are Vesi ja Kert Alamaale teostuse eest! Kevadel jätkatakse, ehitatakse
tuletõrje veehoidla, taastatakse trassidega lõhutud haljasalad, teed jms.

Valla sotsiaalmaja on käigus, pidugi peetud
Kaua kavandatud ja tehtud sotsiaalmajas on asukad elamas. Suvest saadik proovime selle elamiskõlblikkust
ka teede-ehitajatega. Tehtut – nii sotsiaalmaja kui Suigu Seltsimajas suvel valminud kohvikut nägid ja
hindasid valla eakad oma peol 4. detsembril. Paistis, et üle saja elurõõmsa pidulise jäid rahule nii
sotsiaalmaja kui uueneva seltsimajaga, naiste oma virtuoossest käsitöö- ja maalinäitusest rääkimata. Tänu
sotsiaalametnikele, Murru Küla Seltsile ja kõigile teistele kaasalööjatele!

2009. aasta oli toekas ja teokas
Nagu eelmistes lehtedes juba kirjutatud, oli aasta täis suuri sündmusi ja ehitamisi. Mõnest neist veelkord.
Are Põhikooli mastaapne ja pingeline uuendamine lõppes lindilõikamisega kooliaasta alguses ja kooli 180.
aastapäevaga oktoobris. On rõõm, et kool on valgusküllane, avar ja energiasäästlik, et koolipere hoiab oma
teist kodu, et vahvat taimestikku on seal nagu botaanikaaias, et üle 300 vilistlase ja koolmeistri pidasid
vägeva kokkutuleku. Kes veel pole taibanud – tooge oma lapsed Aresse õppima!
Suigu Lasteaed-Algkool pidas kevadsuvel oma 20. sünnipäeva – valla pisemad on heades kätes, hästi
hoitud, toidetud ja õpetatud. Esimeste kasvandike lapsedki on juba kasvandikeks!
Are vallast pärit ja Suigus lapsi õpetanud Eesti antropoloogia isa Juhan Aul oleks tänavu saanud 100aastaseks. Antropoloogiaselts tähistas seda väärikalt, ka meie vallas. Jäädvustagem Auli, nagu ka
veterinaariakorüfee Julius Tehveri mälestus – juba järgmisel aastal!
Anna Varma, Are valla vanim elanik sai 100-aastaseks. Jätkugu talle ikka elujõudu ja –rõõmu! Eeskujuks
kõigile.
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Aino Vaarmaa, valla elukorralduse raudvara, nimetati Are valla aukodanikuks. Juba pool sajandit
vallaelanikke tohterdanud aukodanik Aita Sander tähistas oma juubelit ja jätkab ravitsemist!
Oktoobris valis vallarahvas aktiivselt uue volikogu – 11-liikmelise, noorusliku, teotahtelise. Tänu kõigile
usalduse eest, et saame ka vallavalitsusega peaaegu samas koosseisus jätkata!
Tänavu on vallas sündinud 14 last ja see ei ole veel kõik – õnne pisikestele ja nende õnnelikele vanematele!
Mälestagem sel aastal meie hulgast lahkunuid – kolmeteist head inimest.
Tänu kaastöötajatele kõigis vallaasutustes!
Tänu kõigile ettevõtjatele ja tööinimestele pingutuste ja vastupidamise eest
mööduval raskel aastal; rohkem õnne, optimismi, jaksu ja edu järgmisteks!
Pidagem üheskoos
kultuurikeskuses!

jõulu-

ja

aastalõpupidu

19.

detsembril

valla

ILUSAID LÄHENEVAID JÕULE, HEAD AASTA LÕPPU,
ÕNNE JA TERVIST KÕIGISSE KODUDESSE!
Jaanus Männik, vallavanem

12. novembri Are Vallavolikogu istungi otsused:
1. Are valla valimiskomisjoni otsusega määrati volikogu asendusliikmeks Andrus Tugedam Lauri
Luuri asemel.
2. Kinnitati 5 volikogu alatist komisjoni: eelarve- ja arengukomisjon, haridus- ja kultuurikomisjon,
maa-, ehitus- ja planeerimiskomisjon, sotsiaal- ja tervishoiu-komisjon ja revisjonikomisjon.
3. Valiti alatiste komisjonide esimehed ja aseesimehed:
3.1 Eelarve- ja arengukomisjon: esimees – Olavi Põllu, aseesimees – Enn Kuslap
3.2 Haridus- ja kultuurikomisjon: esimees – Leelo Lusik, aseesimees – Andrus Tugedam
3.3 Maa-, ehitus- ja planeerimiskomisjon: esimees – Anti Tölp, aseesimees – Rünno Lend
3.4 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon: esimees – Heli Tõrva, aseesimees – Vilja Alamaa
4. Revisjonikomisjoni esimeheks valiti Leho Pahk, aseesimeheks Ivar Puuram ja liikmeks Aime
Kapp.
5. Kinnitati alatise eelarve- ja arengukomisjoni liikmete arvuks 6 ning liikmeteks: Olavi Põllu, Enn
Kuslap, Mart Taggel, Sirje Juss, Aime Kapp ja Margus Ojamets.
6. Kinnitati alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liikmete arvuks 6 ning liikmeteks: Heli Tõrva,
Vilja Alamaa, Marge Siimer, Ly Jõgila, Sirje Juss ja Ille Aaspalu.
7. Kinnitati alatise maa-, ehitus- ja planeerimiskomisjoni liikmete arvuks 8 ning liikmeteks: Anti
Tölp, Rünno Lend, Kert Alamaa, Leho Pahk, Peeter Tilk, Ljudmila Tamar, Margus Tõrva ja Valev
Udras.
8. Kinnitati alatise haridus- ja kultuurikomisjoni liikmete arvuks 9 ning liikmeteks: Leelo Lusik,
Andrus Tugedam, Tiia Puusild, Anneli Uibu, Sirje Pilter, Signe Rõngas, Malle Pajo, Anne Niibo ja
Rein Semenov.
9. Volikogu esimehele Vilja Alamaale määrati töötasuks 4500 krooni kuus. Komisjonide esimeestele
400 krooni volikogu istungil osalemise eest. Hääletamise tulemusel volikogu liikmetele tööst
osavõtu tasu ei määratud.
10. Vallavanemaks valiti Jaanus Männik. Volikogu liikmed teisi kandidaate ei esitanud.
11. Kinnitati vallavalitsuse liikmete arvuks 5 ning liikmeteks: Jaanus Männik, Lauri Luur, Tiia Puusild,
Reet Alamaa ja Siret Tammekänd. Liikmetele määrati hüvituseks 200 krooni iga vallavalitsuse
tööst osavõtu kohta. Abivallavanem Lauri Luurile määrati töötasuks 12 000 krooni kuus.
12. Vallavanema töötasuks määrati 18 000 krooni kuus.
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13. Are valla esindajateks Pärnumaa Omavalitsuste Liidus ja Eesti Maaomavalitsuste Liidus nimetati
volikogu esimees Vilja Alamaa ja vallavanem Jaanus Männik ja asendajateks volikogu aseesimees
Leelo Lusik ja abivallavanem Lauri Luur.
14. Kehtestati Are vallas Suigu külas asuva Suigu Lasteaed-Algkooli maaüksuse detailplaneering.
15. Vastavalt nimekirjale määrati Are vallas asuvad erateed avalikuks kasutamiseks.
16. Nõustuti Are vallas Eavere külas asuva Alt kinnistu jagamisega, ning määrati tekkivatele
katastriüksustele nimed ja sihtotstarbed.
17. Kinnitati vaba põllumajandusmaa kasutusvalduse saajate osaline nimekiri.
18. Informatsioonid:
18.1 Vallavanem Jaanus Männik andis lühiülevaate 2010. aasta eelarve projektist, milles tuludekulude maht on 17,4 mln krooni. Vilja Alamaa võttis eelarve projekti üle, et suunata projekt
menetlemiseks arengu- ja eelarvekomisjonile.
18.2 Are valla 2009. a eelarve muutmine.
18.3
Vallavanem Jaanus Männik andis informatsiooni 10. novembri vallavalitsuse korralduse
kohta.
18.4
Are valla üldplaneeringust andsid ülevaate
vallavanem Jaanus Männik ja abivallavanem Lauri
Luur. Hetkel käib korrigeerimine Pärnu Maavalitsuse
ettepanekute põhjal.
18.5
Deklaratsioonide hoidjaks määrati volikogu
aseesimees Leelo Lusik.
18.6
Volikogu liige Heli Tõrva tegi ettepaneku
volikogu
komisjonide
esimeestele
annetada
detsembrikuu
hüvitis
lasterikastele
peredele
jõulupakkide tegemiseks. Ettepanek sai heakskiidu
osaliseks.

10. novembri Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Kinnitati projekteerimistingimused Are alevikus Jõesauna kinnistul asuva elamu ümberehitamiseks
garaažiks.
2. Anti välja korraldus väljastada kasutusluba Niidu külas Tõnise maaüksusele ehitatud puurkaevule.
3. Kinnitati hajaasustuse veeprogrammi kaudu 2008. a toetust saanud projekti lõpparuanne ning anti
välja korraldus maksta välja toetus.
4. Tunnistati Suigu Lasteaed-Algkooli automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi projekteerimise
ning ehitamise edukaks pakkumuseks AS Triger esitatud pakkumus maksumusega 39 228 krooni
(hind koos käibemaksuga). Pakkumused esitasid veel AS G4S Lääne-Eesti, OÜ Elnetsec ja OÜ
Elektra Valveseadmed.
5. Anti välja korraldus muuta Are valla 2009. aasta eelarvet. Tegemist on muudatustega, mis on
vallavalitsuse pädevuses ja millest vallavalitsus informeerib volikogu.
6. Vallavanem Jaanus Männik andis ülevaate Are valla 2010. aasta eelarve projektist. Vallavalitsus
otsustas eelarve projekti suunata menetlemiseks volikogule.
7. Informatsioonid:
7.1 Are valla üldplaneeringu kehtestamine.
7.2 Hetkel Are vallavalitsus korrigeerib üldplaneeringut Pärnu Maavalitsuse ettepanekute põhjal.
Peale täpsustuste tegemist esitab vallavalitsus üldplaneeringu volikogule kehtestamiseks.
7.3 Otsustati esitada TV3 projekti „Eestimaa uhkus“ kandidaadiks Aita Sander.
7.4 Otsustati paigutada elanikke gripist informeerib trükis avalikesse kohtadesse.

24. novembri Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Anti välja korraldus Are vallas Eavere külas asuva Alt katastriüksuse jagamiseks ja sihtotstarbe
määramiseks.
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2. Anti välja korraldus Are vallas Suigu külas asuva Are vallale kuuluva Suigu Lasteaed-Algkooli
õues õppimise keskuse ja lasteaia mänguväljaku vajaduseks vajaliku maa määramiseks.
3. Määrati Are vallas Suigu külas asuva Suigu Lasteaia pumbamaja maatüki suurus, sihtotstarve ja
koha-aadress.
4. Anti välja korraldus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks kohta.
5. Kinnitati projekteerimistingimused Tabria külas Peedi kinnistul asuva kuuri laiendamiseks.
6. Kooskõlastati Are Põhikooli sisehindamise aruanne.
7. Anti välja korraldus MTÜ Murru Küla Seltsi tegevuse kaasfinantseerimiseks.
8. Anti välja korraldus Are Põhikoolis ja Suigu Lasteaed-Algkoolis toitlustamise teenuse hinna
kehtestamiseks.
9. Informatsioonid:
9.1. Anti ülevaade 12.novembril vallavolikogu istungil vastuvõetud otsustest.
9.2. Anti ülevaade Are valla 2009.aasta eelarve täitmisest ja eelolevast laenukoormusest.
9.3. Tori Vallavalitsuse kiri Tori kalmistu korrastamise kaasrahastamise kohta 2010.aastal esitatakse
Are vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjonile.

8. detsembri Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. OÜ Are Vesi juhatuse esimees Kert Alamaa andis ülevaate OÜ Are Vesi 2009. aasta
majandustulemustest ja tegi ettepaneku kaasajastada osaühingu põhikirja ning valla veemajanduse
arengukava.
2. Nimetati uus OÜ Are Vesi juhatus koosseisus: Kert Alamaa – juhatuse esimees, Mart Taggel ja
Rünno Lend – liikmed. Juhatuse esimehe töötasuks määrati 14 000 krooni kuus. Endistele juhatuse
liikmetele määrati tulemusliku töö eest ühekordset preemiat – Kert Alamaa 3000 krooni, Kaire
Piiroja ja Mart Taggel 1500 krooni.
3. Anti OÜ-le Roigumõisa kasutusvaldusesse järgmised maaüksused: Murru küla, Kesksoo; Murru
küla, Hirvepõllu; Suigu küla, Jõeaasa; Suigu küla, Farmipõllu; Võlla küla, Timuti.
4. Väljastati projekteerimistingimused Are vallas Lepplaane külaplatsile ehitatavatele ehitistele.
5. Anti välja korraldus väljastada ehitusluba lägahoidla ehitamiseks Arupõllu kinnistule Are vallas
Pärivere külas.
6. Anti välja korraldus väljastada ehitusluba Are alevikus Pärivere tee 9 asuva korteri nr 4
rekonstrueerimiseks.
7. Väljastati projekteerimistingimused Mesika maaüksusele, Niidu külas,
ehitada kavatsetava vaatlustorni, lõkkeplatsi ja varjualuse ehitamiseks.
8. Anti välja korraldus hüvitada alates 22.08.09 vallavanem Jaanus
Männikule isikliku sõiduauto kasutamise kulud 1000 krooni kuus.
9. Anti välja korraldus maksta sotsiaalse kaitse eelarvest välja sünnitoetus
6000 krooni kahele inimesele.
10. Põllu tänava elanike avaldus. Enda avalduses soovivad nad
tänavavalgustuse paigaldamist Põllu tänavale. Otsustati leida vahendid
tänavavalgustuse paigaldamiseks.
11. Leo Kallase avaldus. Vallavalitsus otsustas abistada soemüüri ja pliidi
tegemisel.
12. Informatsioonid:
12.1. Järgmised vallavalitsuse istungid toimuvad 14. ja 22. detsembri.
12.2. 19.12 toimuvast Are valla aastalõpupeost. Vallavanem kutsus kõiki
sellel peol osalema.
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Via Baltica teemaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi
tutvustamine
Teisipäeval 8. detsembril tutvustati Are vallamaja väikeses saalis Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustava
teemaplaneeringu „E67 Tallinn-Pärnu-Ikla maantee asukoha täpsustamine km 92,0-170,0“
lähteseisukohtasid. Lisaks tutvustati ka paralleelselt algatatud teemaplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi eelnõud.
Lühidalt oli tegu tegevuskava tutvustamisega ehk mida tehakse ja uuritakse. Planeeritav neljarealine I klassi
maantee hakkab suures ulatuses kulgema mööda olemasolevat trassi, välja arvatud Are ning Nurme
õgvendused ning Pärnu ümbersõit. Planeeringu koostajate väitel ei ole Are osas kindlat trassi valitud ning
nende ülesanne on leida kolm võimaliku lahendust ning seejärel, arvestades koostatud keskkonnamõjude
strateegilise hindamise tulemusi ja kuulates ära rahva arvamus, valida võimalikest variantidest parim.
Kogu planeeringu menetluse käigus võib esitada ettepanekuid ning arvamusi, kuid mida varem oma
ettepanekutega välja tulla seda lihtsam on tööde teostajail neid arvestada.
Teemaplaneeringut koostab AS Teede Tehnokeskus ja keskkonnamõju strateegilist hindamist viib läbi AS
Kobras. Teemaplaneeringu materjalidega saab tutvuda Pärnu Maavalitsuse kodulehel http://mv.parnu.ee ja
teemaplaneeringut tutvustaval AS Teede tehnokeskus kodulehel
http://www.teed.ee/ViaBaltica/index.htm
Täiendavat infot saab planeeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta Pärnu Maavalitsusest
(Akadeemia tn 2, Pärnu), kontaktisik Tiiu Pärn, tel 4479761, e-mail: tiiu.parn@mv.parnu.ee või AS-ist
Teede Tehnokeskus (Väike-Männiku tn 26, Tallinn), kontaktisik Kuldar Kollom, tel 6791359, e-mail:
kuldar.kollom@tehnokeskus.ee. KSH programmi kohta AS Kobras (Teguri 37b, Tartu), kontaktisik Noeela
Kulm, tel 7300310, e-mail: noeela@kobras.ee.
Lauri Luur
abivallavanem

Iga sõõm „joogivett“ lausa rõõm
Aasta hakkab taas läbi saama. On kurb tõsiasi, et paljude inimeste heaolu on langenud ning hea
majandusliku olukorraga kiidelda ei saa. Are valla jaoks kujunes lõppev aasta suurte investeeringute
aastaks. Need investeeringud tehti meie valla inimeste heaks ja see peaks natuke masendust leevendama.
OÜ Are Vesi jaoks on väga oluliseks verstapostiks see, et 95 % meie klientidest kasutavad normidele
vastavat joogivett ning seda võib lugeda ühe pika töö positiivseks lõpuks.
Suigu fluori projekti realiseerumine on minu jaoks üks olulisemaid projekte Are Vallas. Saan rahulikult
öelda, et Suigu inimesed võivad kraanivett muretult juua ja Suigu Lasteaed-algkoolist võib veeautomaadid
ära korjata.
Nagu ikka ei möödunud torustiku ehitamine ja ühendamine Suigus viperusteta ning tihtilugu tuli inimestel
kraanist puhta vee asemel kohvipruuni vett. Kahjuks on see paratamatu, sest vahepeal töötasid paralleelselt
nii uus kui ka vana vee torustik ning vanas torustikus toimunud pidevad katkestused loksutasid lahti
torustiku sette. Tänaseks on suurem osa elamuid uue torustikuga ühendatud ja mured seljataga.
Järgnevalt vee analüüside tulemused Suigu küla keskuses:
Suigu Lasteaia puurkaev (uus)
Ammoonium
Nitraat
pH
Elektrijuhtivus
Üldraud
Fluoriidid

Proovi tulemus
0,066 mgNH4/l
0,22 mgNO3/l
9
258
0,06 mg/l
0,9 mg/l

PIIRNORM
0,5 mgNH4/l
50 mgNO3/l
6,5-9,5
2500
0,2 mg/l
1,5 mg/l
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Vana Suigu keskuse puurkaev
Ammoonium
pH
Elektrijuhtivus
Üldraud
Fluoriidid

0,149 mgNH4/l
7,89
1189
0,55 mg/l
4,27 mg/l

0,5 mgNH4/l
7,5-9,5
2500
0,2 mg/l
1,5 mg/l

Inimesed on andnud teada, et uus vesi on liiga kare. Tõsi ta on, sest vee keskmiseks kareduseks loetakse 5
ühikut, Suigu vee karedus on 7 ühikut. Kahjuks vana puurkaevu veega meil võrdlusandmed puuduvad.
Joogivee karedust teatud olukordades küll määratakse kuid piirnorm joogivee karedusele puudub. Joogivee
pehmendamine on puhtalt inimeste eralõbu ning seda riiklikud programmid ei toeta.
Suigust on kuulda, et veega ollakse rahul ning mis saab olla veel parem tunnustus tehtud tööle, kui
inimeste rahulolu ja hea sõna. See on tunnustuseks kõigile, kes vee projekti realiseerumisele kaasa aitasid.
Nüüd kui ühisveevärgi torud Suigus on suuremas osas uuendatud, on mureks veel ridaelamu ja ühe
korterelamu sisesed torud, sest need on väga kehvas seisus. Uue pumbamaja vee pumpamine on üles
ehitatud sagedusmuundurile. See tähendab seda, et kui kuskil peatoru lõhkeb, siis veesurve kohe ei lange
vaid esialgu üritab sagedusmuundur süsteemis survet hoida, suurendades pumba tootlikust. Kui avarii on
suur ja süsteemi rõhk langeb alla 1,5 bar´i, alles siis tuleb meile mobiili peale sõnum, et veesurve on madal.
Ei taha küll inimesi hirmutada kuid soovitan tungivalt mõelda torustike remondile, avarii korral tähendab
see üsna suurt uputust. Soovitan elanikel selgeks teha, kuidas saab majades kiiresti vee siibrid sulgeda, sest
mida rohkem kulutate aega siibrite sulgemisele, seda suuremasse ohtu satub teie ja teie naabrite vara.
Niidu küla Luha pumpla renoveerimise puhul on tegemist rahaliselt suhteliselt väikese investeeringuga,
kuid OÜ Are Vesi jaoks on see ikkagi suurinvesteering. Tööde käigus korrastasime pumbajaama ja
seadmed. Võin öelda, et praeguseks voolab ka Luha pumplast normidele vastav joogivesi.
Nii Suigu fluori projekt, kui ka Luha pumpla renoveerimine on teoks saanud SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuse rahalise toega, siinkohal suured tänud ka neile.
Lõpetuseks tahaks soovida kõigile lugejatele häid jõule ja head vana aasta lõppu!
Kert Alamaa

Töötu ravikindlustus
Inimesed, kes on jäänud tööta, pöörduvad tihti haigekassasse küsimusega, mis saab nende ravikindlustusest.
Töösuhte lõppemisel jätkub ravikindlustus veel 2 kuud. Ravikindlustuse jätkumiseks tuleks selle aja jooksul
pöörduda Töötukassasse.
Inimestele, kes on end arvele võtnud Töötukassas, kehtib ravikindlustus kogu töötuks
olemise perioodil. Töötuna arveloleku perioodil maksab riik isiku eest sotsiaalmaksu.
Töötukassa kaudu tekib alus õigusele saada ravikindlustust
• töötuskindlustushüvitise saajatel (hüvitise arvutamise päevast)
• töötutoetust saavatel inimestel (toetuse arvutamise päevast)
• töötutel, kes ei saa töötutoetust (töötuna arveloleku 31päevast)
• töötutel, kes osalevad tööpraktikal, tööharjutuses või vähemalt 80 tundi kestval
tööturukoolitusel ning ei saa töötutoetust (osalemise esimesest päevast)
• mittetöötavatel isikutel, kes on osalenud tuumakatastroofi tagajärgede likvideerimisel (avalduse
esitamise päevast)
Inimene ei pea ravikindlustuse saamiseks haigekassale dokumente esitama. Andmed kindlustuse
alustamiseks, lõpetamiseks ja peatamiseks esitab Töötukassa ja kindlustus tekib ravikindlustuse
andmekogusse kande tegemise päevast.
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Inimesel on ravikindlustuskaitse Töötukassa kaudu kuni ta täidab töötuna arveloleku nõudeid: otsib
aktiivselt tööd (jälgib töökuulutusi töötukassas, ajalehtedes ja töövahendusportaalides ning võtab sobivate
tööpakkumiste korral tööandjatega ühendust jms); pöördub määratud ajal töötukassasse vastuvõtule; täidab
individuaalses tööotsimiskavas kokkulepitud tegevusi; võtab vastu sobiva töö ja on valmis kohe tööle
asuma.
Kui Töötukassas arveloleku periood on lõppenud, kehtib ravikindlustus veel 1 kuu. Erandiks on
töötuskindlustushüvitist saavad isikud, kelle ravikindlustus lõpeb 2 kuu möödumisel.
Infot töötuks registreerimise ja töötutoetuste ning –hüvitiste ning avalduste ja vajalike blankettide kohta
leiate Eesti Töötukassa kodulehelt või esindustes.
Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee või haigekassa infotelefonil 16363.
Pille Tael
Eesti Haigekassa Pärnu osakond

Vaimuvalgus teeb sügisõhtud helgemaks
Meie laiuskraadile siin Euroopa serval on taas saabunud pikkade ja pimedate
õhtute aeg. Aeg, mil tavalisest rohkem mõtiskletakse enese ja lähedaste
eluolu üle, mil jõuab juttu ajada, lugeda ja televiisorit vaadata. Elame,
teadagi, infoajastul ja vahel tundub, et see ähvardab meid enda alla matta.
Kuidas sealt siis enese jaoks olulist üles leida?
Teame, et kõigi jaoks on oluline meie eneste ja lähedaste hea käekäik, et
homme oleks parem, et saaks õppida ja areneda. Juba kolmandat korda ilmuv
ajakiri „Õpitrepp” aitab täiskasvanute õppimise teemasid valgustada ja jagada
teavet kõige kohta, mis Eesti täiskasvanuhariduses toimumas on.
Ajakirja viimase, 15. novembril ilmunud numbri kaanelt vaatab vastu
teleekraanidelt tuttav nägu, Hannes Hermaküla – mees, kes ühteviisi hea telesaate juht ja leivaküpsetaja.
„Hannes läks Eestist siis, kui nõukogude võimu lõpp hakkas tasapisi paistma. Loobus ametlikult NSV Liidu
kodakondsusest ja põrutas minema. Algul Itaaliasse, seal vahetas oma Iisraeli viisa, mida Liidus anti ka
„eriti tülikatele elementidele” Ühendriikide viisa vastu ning põrutas koos seltskonnaga kõigi võimaluste
maale,” kirjutab „Õpitrepis” ajakirja toimetaja Agne Narusk. Praegu, septembrist alates, juhib sama mees
laupäeva õhtuti Ave Marleeniga kahasse rahvusringhäälingus täiskasvanute õppimisest ja õpetamisest
kõnelevat telesaadet „Tagatargemad”. Ekraanil on palju tavalisi eesti inimesi, kelle muudab eriliseks see, et
nad on otsustanud raskuste ja tihti ka vanuse kiuste millegi uue õppimisega alustada. Vaadata tasub ka
ainult saatejuhtide pärast! Küsi „Õpitreppi” oma kodukoha raamatukogust ja saad põneva loo Hannesest
lõpuni lugeda.
Ajakiri annab informatsiooni ka hetkel olulistel teemadel – kõneldakse koolituskaardist, haridus- ja
teadusministeeriumi poolt rakendatavast pooleli jäänud õpingute jätkamise programmist, täiskasvanud
õppija nädalal tunnustatud õppijatest Aili Valbist Luutsnikult ja Ella Põderist Kanepist, Euroopa
keelemapist, täiskasvanute gümnaasiumitest kui õppijasõbralikust keskkonnast ja paljust muust.
„Õpitreppi” saab lugeda ja kommenteerida ka internetis aadressil: www.andras.ee/opitrepp
ning pdf-failina alla laadida. Oodatud on ka kirjad toimetajale teemadest mida järgmises „Õpitrepis”
kajastada võiks. Loe, saa targemaks ja sügisõhtud muutuvad valgemaks!
Ajakiri „Õpitrepp” ning telesaade „Tagatargemad” valmivad Eesti Täiskasvanute Koolitajate
Assotsiatsiooni Andras ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös Euroopa sotsiaalfondi programmi
„Täiskasvanuhariduse populariseerimine” raames. Ajakirja koostab Eesti Päevalehe teema- ja erilehtede
osakond.
Tasuta koolituste kohta saad infot:
• kutsekoolid: www.hm.ee/tasutakursused tel 7350242
• vabahariduslikud koolituskeskused: www.vabaharidus.ee tel 6776299
Külliki Steinberg
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras projektijuht
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MEIE KOOLID …
26. novembril oli kalendri järgi kodanikupäev. Et
sellele päevale anda õpetlik sisu, pakuti Are kooli
lastele välja hea võimalus tutvuda sel päeval
vallaametnike tööga, külastades Vallamaja erinevaid
kabinette. Kohal käis koolist enamik klasse. Saadi
ülevaade ametnike töödest ja tegemistest.
Vallavanem Jaanus Männik tutvustas valla
juhtimisstruktuuri ning viis läbi viktoriini nähtu ja
kuuldu kohta. Parimad said auhinnaks valla meened.
Aitäh ametnikele toreda ja õpetliku päeva eest!

*****
7.-10. detsembrini levis koolimajas värske
piparkoogihõng. Kõik, kes soovisid said ühe tunni
köögis veeta – vormiti taignast piparkooke, mis
küpsetati uues ahjus ja kaunistati glasuuriga. Toreda
võimaluse pakkus välja meie kallis kokatädi Aime,
koos praktikant Anneliga. Nalja ja sahkerdamist oli
palju ning
piparkooke sai päris suure kausitäie. Omaküpsetatud ja
kaunistatud
piparkoogid
saavad
õpilased jõulupeol ise ära süüa.
Aitäh, Aime ja Anneli hea võimaluse
ja vahva kogemuse eest!

*****
14. detsembril käis loodusring järjekordsel
väljasõidul Tartus. Külastati AHHAA keskust,
kus oli näitus „Ninatark“- õpilastele jagati
töölehed, mida sai näitust mööda liikudes täita.
Lõhnu oli nii meeldivaid, kui vastikuid. Töötoas
tegeleti päris silma lõikumisega (õigemini oli
tegu sea külmutatud silmaga) . Kellele selline töö
ei meeldinud, sai šokolaadi teha. Selles ruumis
olid märksa meeldivamad lõhnad. Kõige lõpuks
vaadati 4D kinos kosmoserallit. Algul oli
pettumus, et filmi näidatakse ainult 7 minutit,
kuid kassapidaja kommenteeris selle peale, et
rohkem mõni ei peakski vastu. Päris efektne oli
„kõrgel tühjuse kohal paari metallrööpa peal
kõlkuda“ või „piki koopaid kihutada“.
Enamikule meeldis ja mõni läks kohe uuesti järgmisele seansile. Vaatamata jõulude-eelsele ajale, oli tulla
tahtjaid rohkemgi, kui kaasa saanuid. Ja kui välja arvata pikk sõit Tartu, oli reis vahva.
L. Lusik
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Jõululaat piparkoogimajade ja küülikutega
Suigu Lasteaed-Algkoolis
Laste, vanemate ja
õpetajate ühise
ettevõtmisena sai teoks järjekordne jõululaat.
Kaunistatud piparkoogid ja piparkoogimajad,
kuuseehted ja kaunistused, jõulukaardid,
ravimtaimed, linnumajad, suurtes pudelites
maitsev õunamahl – see oli vaid osake
jõulukaubast. Ühistööna kudusid algkooli
õpilased telgedel `rõõmuvaiba, laadatunde
tekitamiseks
olid
müügil
kodujänesed.
Lapsevanemad
küpsetasid veel ööl vastu
laadapäevagi, et kaup võimalikult värske oleks.
Nutikad ideed olid vormitud vahvateks
jõulukingitusteks.
Sammal-päkapikud,
iseköidetud märkmikud, fliisist jänesed,
pärlitest ja traadist kuuseehted, sildid
jõulupakkidele, muhedate sõnumitega kaardid,
isetehtud
lõhnavad
küünlad ja kipsist
küünlajalad tekitasid pikki järjekordi, sest
soovijaid oli rohkem, kui kaupa.
Jõululaada päev tekitas lastes tõelist elevust.
Lasteaialapsed olid taskuraha kaasa võtnud,
koolilastel möödusid tunnidki ainult laadale
mõeldes. Rohkem, kui teenitav raha, köitis
lapsi laadamelu. Lõpus reklaamiti valjuhäälselt
oma kaupu ja allahindlusi.
Isetehtud asjadel on justkui hing sees ja
jõuluõhtul sellist kingitust saada suur rõõm.
Palju tänu kõikidele lastele, lastevanematele,
töötajatele ja ostjatele, kes laadast laada aitasid
teha.
Laadast saadud tulu kasutatakse rühmades
kooskõlas lapsevanematega kas mänguasjade
soetamiseks või väljasõitudeks. Õpilaste
teenitud
raha
hoitakse
kevadiseks
ekskursiooniks.
A. Uibu

23. ja 31. detsembril on lasteaed suletud.
21.,22., 28., 29. ja 30. dets. ning
04.-08. jaan. töötab üks segarühm.
Suigu LAK
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VALLARAHVA TEGEMISTEST …
Neljanda detsembri hommikul võis juba
varakult märgata Suigu Seltsimajas vilgast
toimetamist. Põhjus lihtne – käesoleva aasta
eakate aastalõpu pidu toimus seekord Suigus.
Keskpäevaks oli kohal sadakond pidulist – kes valla
bussiga, kes omal käel või naabrimehe küüti
paludes. Seltsimaja võttis külalisi vastu kaetud
laudade ja verivorstilõhnaga. Enne lauda istumist
anti võimalus teha ringkäik vastvalminud
sotsiaalmajas ja imetleda nobedate naiste näputöid.
Peo arenedes said sõna vallavanem, sotsiaaltöötaja
ja maja perenaine. Tublimatele oli tunnustuseks
vallavanema käepigistus ja kaunis roosiõis.
Mälestushetkega meenutati ka meie hulgast
lahkunuid. Kontserti ei pakkunud tänavu ei Voldemar Kuslap ega Kihnu Virve pereansambel, päris soe
tunne tuli südamesse, nähes omasid laulmas, tantsimas, näitlemas.
Kohvilauas istudes vaatasin vaikselt sumisevat seltskonda, laudade vahel askeldavaid teenindajaid ja
mõtlesin, et sellist kooskäimist on väga vaja. Sellist ülevallalist pidupäeva on pensionipõlve pidavatele
inimestele tarvis päris proosalisel põhjusel – see on selleks, et panna selga oma pidulikud riided, teha pähe
soeng, triikida püksiviigid teravaks ja minna kodust välja. Ümberringi olidki rõõmsameelsed, kenasti
sätitud inimesed, kes selleks päevaks olid unustanud kondivalu, haigused ja muud mured. Küsisin oma
ansamblikaaslaselt, et kas ta abikaasa juurde istuma ei lähegi. „Oh ei!“ oli kiire vastus, „Mehed tahavad
omavahel juttu ajada.“ Ja õige ta oli, paljudel oli mõnus omakeskis lihtsalt juttu ajada, suupisteid mekkida,
teisi vaadata ja ennast näidata. Oli üks hea äraolemise päev.
Aga et selline päev üldse toimuda sai, pidid paljud inimesed enne tublisti vaeva nägema, organiseerima,
korraldama, koristama, muretsema jne.
Suur tänu! - vallaametnikud, sotsiaaltöötajad, volikogu
sotsiaalkomisjon, Suigu seltsimaja pere, „Tulukese“ liikmed, isetegevuslased. Muidugi aitäh ka pidulistele,
sest Teile see sai ju korraldatud. Tore üritus oli! Usun ja loodan, et juba mitu aastat kestnud eakate
aastalõpu peo traditsioon jätkub ja kohtume juba detsembris 2010.
Reet Alamaa
*****
Suigu Lasteaed-Algkooli õpilased koovad
vahetundide ajal kangastelgedel kaltsuvaipa.
Idee pole koolimajas uus. Mõned aastad tagasi oli
teljed koolis ja siiski kooti kaltsuvaip. Nüüd siis oli
idee kududa vaip ja see jõululaadal maha müüa.
Tulu läks kevadise ekskursiooni fondi. Lastel endi
muidugi suur tegemisrõõm - kes millist värvi triibu
tegi ja kuidas välja tuli. Käsitööinimesed teavad, et
kudumine ise on lihtsam ja rõõmsam osa. Kogu
ettevalmistus ja materjali lõikamine suurem ja
vaevalisem osa. Materjali ostmisega toetas Murru
Küla Seltsi Hollandi Heategevusfond “Päikeselill”
läbi projekti “Vanaisa ja vanaemaga maailma
avastamas”. Sama fondi toel käisid eelmisel
õppeaastal lasteaia lapsed vanaemade ja vanaisadega Sillaotsa talumuuseumis ja seltsimajas lastele
meisterdamisringi vahendid on ka fondi toel ostetud. Suured tänud Lea Eametsale, kes teeb seda
vabatahtliku tööna juba aastaid.
Signe Rõngas
*****
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Karateering Suigu seltsimajas töötab juba varasügisest. Kui jätta “gripilaine” vahele, siis osavõtjaid
noormeestest lasteaia tüdrukutirtsudeni. Ka see ring toimetab osaliselt Murru Küla Seltsi projekti alusel ja
osaliselt lapsevanemate rahastusel. Projektikirjutajaks oli sotsiaalnõunik Kaja Rebane ja rahastaja Pärnu
Maavalitsus läbi kriminaalpreventiivsete tegevuste, mis mõeldud alaealistele. Ring käib koos teisipäeva
õhtuti ja pärast võib vist igas kodus kuulda
jaapani keelseid sõnu ja näha ebaharilikke
liigutusi. Ringi juhendab Olav Lilletai koos
abilisega.
Signe Rõngas
*****
05. detsembril toimus Suigu Seltsimaja
kohviku köögis verivorsti ja pasteedi
valmistamise õppepäev (pildil). Eksootilise
tootena valmis jaanalinnumaksa pasteet.
Koolitajaks oli Olustvere TMK täiskasvanute
täiendõppe
lektor
Helme
Reintamm.
Õppepäeva
toimumist
toetas
Leader
programm.
Eveli Kuslap
*****
9.
detsembril
toimus
järjekordne
„Beebipäev“ – teisel poolaastal sündinud
titadele
pidulik
vastuvõtt.
Traditsiooniliselt
algas
üritus
laste
õnnistamisega Suigu Palvelas. Pärast seda
koguneti
vallamaja
väiksesse
saali.
Beebidele kingiti hõbelusikas, emmedeleissidele lillekimp. Toimus ka väike kontsert
ning pärast seda sai juttu ajada kohvilaua
taga. Pildistas Kristiina Seim.
Hõbelusika valla poolt said järgmised
beebid – Kernet Kalda, Romet Kakko, Brita
Pähkel, Isabel Murru, Robin Kuus, Kerli
Lepparu, Kermo Soosaar ja Ryan-Anthon
Tamme.
Heli Tõrva

*****
26.
novembril
toimus
Are
valla
mälumängusarja „MÄLUKAS 2010“ esimene
voor. Võistlema asusid kolm vaprat võistkonda:
“ULAME”, “GUUD LAK” ja “KOHUKESED”.
(Pilt on pärit mälumängusarjast „Mälukas 2009“)
Tasavägise esimese vooru võitis võistkond
“KOHUKESED”. Järgmine mälumäng toimub
28. jaanuaril 2010. aastal. Tulge osalema ja
konkurentsi pakkuma, sest kõik lõpetanud

võistkonnad saavad osalemisauhinnad ning
kolm esimest üllatusauhinnad!
Malle Pajo

*****
12

20. novembil toimus Are Raamatukogus luule- ja muusikaõhtu. Omaloodud südamlikke luuletusi luges
Tiiu Lehiste, imekauneid flöödiviise esitas Kristiina Seim. Tiiu esitles ka oma kauneid pastellmaale.
Soovime Tiiule ja Kristiinale jätkuvalt jõudu ja tahet muude toimetuste kõrval kaunite kunstidega
tegelemiseks!
M. Pajo
Terendus
Tiiu Lehiste
Igikestvatelt kodudelt
hajuvad udujoomed,
aegade algusest saati
lõhna laotavad toomed.
Nõlva all punapajudes
mängivad varjud ja virved.
Vee äärde jooma tulevad
vaarema tikitud hirved.
Vetepeeglisse kastub
põliste puude rahu.
Helemeel minusse laskub,
üleni temasse mahun.

Ürituste kalender
15. dets. T.

16. dets. K.

17. dets. N.

18. dets. R.

19. dets. L.

20. dets. P.
21. dets. E.
22. dets. T.
28. jaan. N.

Are PK kell 8.30 raamatukogus Päkapikutaja jututuba
kell 10.15 saalis päkapikk, esineb 9.kl.
kell 12.00 5.-6. kl. Teatris „Endla“ etendusel „Väikesed ajarändurid“
Are PK kell 8.30 raamatukogus Päkapikutaja jututuba
kell 10.15 saalis päkapikk, esineb 6.kl.
4.kl. Tallinnas KUMUs ja Ahhaa keskuses
Are PK kell 8.30 raamatukogus Päkapikutaja jututuba
kell 10.15 saalis päkapikk, esineb 2.-3.kl.
kell 12.00 2.-3. kl. teatris „Endla“ etendusel „Väikesed ajarändurid“
kell 18.00 – 20.00 1.kl. jõulupidu.
Suigu LAK kell 12.00 pidulik jõululõuna.
Are PK kell 8.30 raamatukogus Päkapikutaja jututuba
kell 14.00 Tallinnas Kadriorus koolitöötajatele kunstialane koolitus
Suigu LAK kell 16.00 JÕULUPIDU lasteaia mänguväljakul. Loome jõulumeeleolu
ja ootame jõuluvana.
Pärivere klubis kell 20.00 ARE VALLA AASTALÕPU PIDU.
Õhtut juhib Toomas Lumi. Tantsuks mängib ansambel „Mosquito“ Pääse 50.Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 17. detsembriks tel.44 518 66
Pärivere klubis kell 13.00 ARE VALLA LASTE JÕULUPIDU
Külas lasteteater „Lepatriinu“ koos jõuluvanaga. Üritus on tasuta.
Are PK JÕULUPÄEV
kell 16.00 KOOLI JÕULUPIDU. Kõik on oodatud!
Are PK kell 10.00 – 13.00 2.-3. kl. Paikuse-Reiu talvemaal
Pärivere klubis kell 18.00 mälumänguturniiri „Mälukas“ II voor

Vallamajas töötanud käsitööring, mida juhendab käsitööõpetaja Heli Liiv, jätkab 17. jaanuarist.
Jälgi täpsemat infot teadetetahvlitelt.
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VEIDIKE MÕTLEMIST …
Iga uue aasta alguses lubatakse endale midagi, mille poolest järgnev peaks tulema
parem ja ilusam. Seekord leidsin internetiavarustest suurepärased tõekspidamised. Ja
kas poleks ilus, kui uuel aastal vähemalt midagi järgnevast meile külge jääks …..
Toimetaja.

Autoriks 90-aastane Regina Brett, kes elab Clevelandis:
„Et tähistada vanemaks saamist, kirjutasin ükskord üles 45 õppetundi, mis olen elult saanud ….
1. Elu pole õiglane, kuid on ikkagi hea.
2. Kui kahtled, astu lihtsalt väike samm edasi.
3. Elu on liiga lühike, et raisata seda kellegi vihkamisele.
4. Sinu töö ei hoolitse su eest, kui oled haige. Seda teevad sõbrad ja vanemad. Hoia kontakti.
5. Maksa oma krediitkaardi võlg iga kuu tagasi.
6. Sa ei pea kõigis vaidlustes peale jääma. Lepi lahkarvamusega.
7. Nuta kellegagi koos. See aitab paremini kui üksi nutmine.
8. Jumala peale võib vihastada küll. Ta kannatab selle välja.
9. Alusta pensioniks kogumist esimesest palgast peale.
10. Šokolaadi asjus ei tasu vastupanu üritadagi.
11. Sõlmi rahu oma minevikuga, et see olevikku tuksi ei keeraks.
12. Sinu lapsed võivad küll sind nutmas näha.
13. Ära võrdle oma elu teiste omaga. Sul pole aimugi, milles nende teekond seisneb.
14. Kui suhe peab jääma saladuseks, ei peaks sa selles suhtes olema.
15. Kõik võib silmapilgu jooksul muutuda. Kuid ära muretse – Jumal ei pilguta kunagi silmi.
16. Hinga sügavalt sisse. See rahustab meeli.
17. Saa lahti kõigest, mis pole kasulik, ilus ega rõõmuvalmistav.
18. Mis ei tapa, teeb tõepoolest tugevamaks.
19. Õnneliku lapsepõlve jaoks pole kunagi hilja. Ainult et teine lapsepõlv on täiesti su enda teha, mitte
kellegi teise.
20. Mis puutub selle poole püüdlemisse, mida tõesti armastad, siis ära lepi eitava vastusega.
21. Põleta küünlaid, maga pühapäevalinade vahel, kanna seda ilusat pesu. Ära hoia neid eriliseks puhuks.
Täna ongi eriline.
22. Valmistu liigagi hästi ette, seejärel lase asjadel oma rada minna.
23. Ole kohe ekstsentriline. Ära oota vanaduspõlve, et lillat kanda.
24. Kõige olulisem suguorgan on aju.
25. Keegi teine peale sinu ei vastuta sinu õnne eest.
26. Lisa igale niinimetatud katastroofile klausel „Kas viie aasta pärast on sel mingit tähtsust?”
27. Vali alati elu.
28. Anna kõigile kõik andeks.
29. Pole üldse sinu mure, mida teised inimesed sinust mõtlevad.
30. Aeg parandab peaaegu kõik. Anna ajale aega.
31. Kui hea või halb olukord ka poleks, lõpuks see muutub.
32. Ära võta ennast liiga tõsiselt. Keegi teine sind ju ei võta.
33. Usu imedesse.
34. Jumal armastab sind oma loomuse tõttu, mitte millegi sinu tehtu või tegematajäetu pärast.
35. Ära püüa teha elule peaproovi. Ilmu kohale ja anna endast parim kohe praegu.
36. Vananemine on parem kui teine võimalus – noorelt surra.
37. Sinu lastel on ainult üks lapsepõlv.
38. Lõppude lõpuks loeb ainult see, et sa armastasid.
39. Mine iga päev välja. Imed ootavad kõikjal.
40. Kui me kallaksime oma probleemid kuhja ja näeksime teiste omi, siis kahmaksime enda omad tagasi.
41. Kadedus on ajaraisk. Sul on juba kõik, mida vajad.
42. Parim on alles ees …
43. Mis tujus sa ka poleks, tõuse püsti, pane hästi riidesse ja ilmu kohale.
44. Anna järele.
45. Elul ei ole lehvi ümber, aga kingitus on see ikkagi.
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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 Kaja Rebane
- 44 518 76 ; 53 339 477
Sotsiaaltöötaja Heli Tõrva
- 44 518 76 ; 52 93 053
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 Ants Tugedam
- 53 485 121
Bussijuht Ranno Aassalu
- 53 481 544
OÜ Are Vesi juhatuse esimees Kert Alamaa
Rikked, tellimised, info, teated
- 44 518 64; 529 8849

JÕULUAJA
JUMALATEENISTUSED
SUIGU KIRIKUS

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

arevesi@hot.ee

Jumalateenistused P.-Jaagupis
Pärnu Jakobi kirikus
24. dets. kell 16.00 Jõuluõhtu I
jumalateenistus
24. dets. kell 18.00 Jõuluõhtu II
jumalateenistus
25. dets kell 12.00 Kristuse
sündimispüha jumalateenistus
31. dets. kell 18.00 Vana-aasta õhtu
jumalateenistus

20. detsember kell 11.00 IV advent
24. detsember kell 17.00 Jõululaupäev
25. detsember kell 17.00 I Jõulupüha
31. detsember kell 17.00
Vana-aasta õhtu

Üleskutse.
10. detsembri õhtul toimus Are vallamajas MTÜ Niidu Küla Selts asutamislepingu allkirjastamine.
Huvilisi oli kogunenud hulgaliselt ning valitud sai ka kuueliikmeline juhatus. MTÜ üks peamisi eesmärke
on külaelu, maamajanduse ja rahvuskultuuri toetamine.
Kui on veel keegi, kes 10-ndal tulla ei saanud, kuid kindlasti soovib saada MTÜ liikmeks või koguni
juhatuse liikmeks, siis palume endast märku anda telefonil 52 37 966 või e-posti aadressil
abivallavanem@arevald.ee.
MTÜ Niidu Küla Selts asutajad.
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TOREDAT ALGUST
JA KÕIKE KAUNIST IGASSE 2010. AASTA PÄEVA!
Jätkugu ikka leiba ja leivakõrvast;
olgu tuba soe, süda kuum ja mõistus kaine,
jalad väledad, käed nobedad, hing rahul ning ihu terve ….
Soovib volikogu ja vallavalitsus

ILUSAID JÕULE JA
MEELEOLUKAT
AASTAVAHETUST MEIE
KLIENTIDELE JA
KOOSTÖÖPARTNERITELE !

Tulgu pühad lumeteega,
lihtsa eesti talvega.
Kostku aisakella kaja
nagu ennemuistsel ajal.
Rõõmu toogu aasta uus,
õnne olgu igas kuus!

OÜ ARE VESI

Kirkad kuused,
valged salud,
klaasistunud ojaveed.
Siin- ja sealpool uued salud,
uued talud, uued teed.
Korstnaist tõuseb suitsupilvi,
tares ema vaagnaid säeb,
aknal uudistavaid silmi
muhe jõuluvana näeb.

Rahulikke ja
rõõmurikkaid jõulupühi
kõikidesse kodudesse!
Suigu LAK pere

Jõulurõõmu ja tujuküllast aastavahetust teie peredesse!
Soovib Are Naisselts Hoolivad Südamed

On jõulukuu küünaldes lootust ja soove,
on tilluke säde me silmade ees,
on tulede sära ja ootuse rõõme,
on armastust andestust südame sees.
Kaunist pühademeeleolu kõikidesse kodudesse
ning olgu Teie uus aasta üllatuste ja rõõmuderohke!
Are koolipere
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Konkurss „Maamehe ramm ja vägi”
Maamees ei ole siidikäpp, vaid töötegija, see õige maa sool.
Kõikide tublide maameeste tegemiste ja saavutuste tunnustamiseks ning säilitamiseks kuulutas Eesti
Põllumajandusmuuseum välja konkursi „Maamehe ramm ja vägi“. Konkursil osalemiseks ootame materjale
maal elavate või elanud, nii noorte kui juba taadiikka jõudnud maameeste elust ja tööst. Olgu selleks oma
kätega rajatud talu, nutikad lahendused ja huvitavad leiutised maatöö lihtsustamiseks, uudse tehnoloogia
rakendamine maaviljeluses või omanäolised sepis- ja puutööd – kõik maameeste eluga seotud teemad on
teretulnud. Materjali võib esitada nii reaalsete näidiste, fotode, videolõikude kui makettide või kavanditena.
Samuti ootame olmeesemeid, dokumente ning mälestusi ja eluolu kirjeldusi.
Mälestuste kirjapaneku hõlbustamiseks aitab teid küsimustik, mille leiate muuseumi kodulehelt
www.epm.ee. Kogutud materjal säilitatakse Eesti Põllumajandusmuuseumis ja kasutatakse novembris 2010
avatava näituse „Maamehe ramm ja vägi” koostamisel. Soovi korral tagastatakse laekunud materjalid
omanikule peale konkursi lõppu.
Võitjad kuulutatakse välja 2010. aasta isadepäeval, 14. novembril.
Materjalid palume saata või tuua kuni 2010. aasta 30. septembrini Eesti Põllumajandusmuuseumisse
aadressil Pargi 4, Ülenurme 61714, Tartu maakond. Juurde palume kindlasti märkida oma nime,
sünniaasta ja kontaktandmed.
Informatsioon konkursi ja näituse kohta tel 738 3819 või e-posti aadressil kerle.arula@epm.ee.

POTTSEPATÖÖD
Teen uusi ja remondin vanu.
Väiksemad rauatööd.
Tel. 56 607 757

Suigu Seltsimaja
Kohvikus
saab tööpäeviti
kell 9- 16 süüa sooja toitu
Võimalik tähistada ka tähtpäevi.
info tel. 50 56 823

TULE AEROOBIKASSE!
Teisipäeviti kell 19.30 Are koolimajas
Neljapäeviti kell 19.30 Pärivere klubis
45 krooni üks kord.
Kuukaart 1 x nädalas 150 krooni.
Mõlema päeva kuukaart 300 krooni.
Treener Marge Rull, tel. 5092901.
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Leegi vaikselt küünlatuli,
lõhna kuuseoks.
Kõik, mis aastas kaunist oli
jäägu elavaks!

ÕNNITLEME
pisipere puhul!
6. novembril sündis Are
alevikus Heleri Lillesele ja
Karel Soosaarele poeg
KERMO SOOSAAR

ÕNNITLEME!
01.01 ANDREI TARANENKO
55.a. Suigu küla
06.01 GENNADI IVANOV
55.a. Are alevik
07.01 LJUDMILA KRIVKOVA
65.a. Kurena küla
13.01 ILDA NUUT
74.a. Murru küla
17.01 MARGARITA ERM
50.a. Võlla küla
20.01 LIA NÕMMIK
75.a. Kurena küla
20.01 EEVART PEKS
74.a. Are alevik
21.01 HILDA-JOHANNA LAANEÄÄR 83.a. Niidu küla
25.01 ANNA NÄPPI
87.a. Are alevik
25.01 ELLE AMMUSSAAR
65.a. Are alevik
26.01 TIIU TÕNSING
60.a. Niidu küla
27.01 OSKAR KOHJUS
74.a. Niidu küla
27.01 SALME KANGUR
71.a. Suigu küla
01.02
02.02
06.02
07.02
08.02
09.02
11.02
12.02
12.02
22.02
22.02
23.02
24.02
25.02
28.02

JURI KITšIGIN
MART ALAMAA
ANDRES MADISSOON
VÄINO JÕEMETSA
EVI PIIRMETS
SVETLANA LIPPONEN
VOLDEMAR KALDEN
MARTA AASSALU
SILMI VOORMANSIK
MIRLE TOMINGAS
AINO-MARET PEKS
LIIVI TIITUS
SIRJE REMMELG
SIRJE LAHE
LINDA MITT

55.a. Kurena küla
71.a. Suigu küla
50.a. Eavere küla
73.a. Are alevik
76.a. Are alevik
50.a. Are alevik
77.a. Are alevik
89.a. Tabria küla
72.a. Suigu küla
73.a. Niidu küla
72.a. Are alevik
71.a. Niidu küla
70.a. Võlla küla
55.a. Niidu küla
85.a. Elbu küla

Juba näitab loodus talvist nägu. Tänu jõulutuledele ja
lumevaibale polegi enam nii pime. Loodame, et see talv
tuleb mõnus, parajalt külm ja lumine.
Vallaleht ilmub taas alles järgmisel aastal.
Soovin kõigile lehelugejatele, et uuel aastal oleks Teil tuhat
põhjust olla õnnelik!
Toimetaja
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15. novembril sündis Suigu
külas Janika Sädele ja Tõnu
Tammele poeg
RYAN-ANTHON TAMME

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

Lehe toimetaja: Leelo Lusik
Tel. 51 42 621; 44 63 596
Oja 4 Are vald,
Pärnumaa 87 301

