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Hea vallarahvas!
Täname kõiki valijaid, kes andsid hääle valimisliidule Ühtne
Koduvald nimekirjas kandideerinud inimestele. 435 häält
s.o. 67 % hääletamas käinutest otsustas meid toetada. See oli
üle ootuste suur usaldus meie senisele tehtud tööle ja kindlasti
ka soov, et me ka tulevikus vallaelanike huve hästi kaitseksime.
Lubame, et me õigustame rahva lootusi!
Vilja Alamaa, Lauri Luur, Anti Tölp, Valdur Aia, Ly Jõgila,
Andrus Tugedam, Heli Tõrva, Leelo Lusik, Veronika Heinsoo,
Aime Kapp, Veiko Tamla, Rünno Lend, Olavi Põllu, Raigo Siitam,
Andres Hansen, Paul Hiiemäe, Triin Aaspalu, Meelis Lippmaa,
Kristine Feldmann, Helve Matsalu, Tõnu Tillart, Tõnu Luur

Valimisliit Are-Pärnumaa südames tänab meie poolt
hääletanuid.
Enn Kuslap, Kert Alamaa, Leho Pahk, Anneli Uibu, Ille Aaspalu,
Valev Udras, Margus Ojamets, Signe Rõngas
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Kellel ma ääle annassi
August Kitzberg
Küll jooseva ja sõideva na ringi
ja kulutava raha, suud ja kingi.
Ja egaüits püünd puru silmä aia,
et muku esi jälle pukki saia.
Kik kitva endä, laitva tõisi vahvast,
ja keäki ei hooli maast ja rahvast,
kas mingu krooni kurss ka nolli pääle,
kui muku annassime neile ääle!
Mis kasu om nüid keaki tost saanu,
et naa om rahva vastamisi aanu,
et üits on sots ja tõne enamline
ja kolmas, kuri tiid mis nimeline!
Kik omma nemä essiteele viitu,
kas lugegu end maa- või taevaliitu,
ja tüü- ja rahvaerakonnalise
om üttemmuudu- lüüdu inemise!
Kes rahva kasust kõneleva, trükva
ja esi muku valitsema tükva,
kae noo oss vaja asjast eemal aia,
sis võissi vast ehk asjast asi saia!
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Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemused Are vallas
Kokku käis valimas 1027 valimisõiguslikust vallakodanikust 656 inimest, mis on 63,87 %
Valimisliidu Ühtne Koduvald poolt hääletas 435 inimest s.o. 66.92%
Valimisliidu Are Pärnumaa Südames poolt hääletas 136 inimest s.o. 18.18%
Eesti Keskerakond sai 57 häält s.o. 9,09%
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit sai 22 häält.
Volikogu kohad jagunesid järgmiselt – 11-st kohast sai 8 endale valimisliit Ühtne Koduvald, 2 kohta
kuulus valimisliidule Are Pärnumaa Südames ja Keskerakonnale jäi 1 koht.
Kandidaat
Andrus Annusver
Martin Muuga
Signe Rõngas
Leho Pahk
Enn Kuslap
Kert Alamaa
Anneli Uibu
Valev Udras
Margus Ojamets
Ille Aaspalu
Vilja Alamaa
Heli Tõrva
Lauri Luur
Leelo Lusik
Rünno Lend
Anti Tölp
Aime Kapp
Olavi Põllu
Andrus Tugedam
Meelis Lippmaa
Veronika Heinsoo
Helve Matsalu
Ly Jõgila
Veiko Tamla
Tõnu Luur
Raigo Siitam
Valdur Aia
Paul Hiiemäe
Andres Hansen
Tõnu Tillart
Kristine Feldmann
Triin Aaspalu
Ivar Puuram
Ülo Metsaveer
Vahur Lippmaa
Õie Grossberg
Peeter Aluste
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27. oktoobri Are Vallavolikogu istungi otsused:
1. Are valla valimiskomisjoni esimees Aino Vaarmaa tutvustas Are valla valimiskomisjoni otsuseid
seoses valimistulemuste väljaselgitamisega, Are vallavolikogu liikmete, asendusliikmete ja
lisamandaatide registreerimisel ning Are Vallavolikogu liikme volituste peatumise ja asendusliikme
määramise kohta Are valimisringkonnas nr 1.
Registreeriti 11 vallavolikogu liiget: Vilja Alamaa, Heli Tõrva, Lauri Luur, Leelo Lusik, Rünno
Lend, Anti Tölp, Leho Pahk, Aime Kapp, Ivar Puuram, Olavi Põllu ja Enn Kuslap (Signe Rõngase
asemel).
Volikogu liikmete volitused algasid 24. oktoobril 2009.
2. Volikogu liikmed esitasid volikogu esimehe kandidaatideks Vilja Alamaa ja Leho Pahki.
10 poolthäälega valiti Are Vallavolikogu esimeheks Vilja Alamaa.
3. Are Vallavolikogu aseesimehe kandidaatideks esitati Leelo Lusik ja Leho Pahk.
8 poolthäälega valiti aseesimeheks Leelo Lusik.
4. Are Vallavalitsuse lahkumispalve luges ette vallavanem Jaanus Männik. Lahkumispalve rahuldati.
Praegune vallavalitsus täidab kohuseid kuni uue vallavalitsuse kinnitamiseni.

Austatud vallarahvas.
27. oktoobril toimus uue vastvalitud volikogu koosseisu esimene istung. Rõõmuga võib tõdeda, et
vallaelanike poolthäältega on volikogusse palju värsket verd lisandunud ning see tähendab kindlasti
uut mõtlemist ja kvaliteeti. Volikogu liikmete arvkoosseisu vähendati eelmise volikogu otsuse põhjal
kahe inimese võrra ning tööd alustas 11 volikogu liiget.
Vallaelanikena olete teie teinud oma valiku. Usun, et uus volikogu teeb väga head koostööd ning viib
maksimaalselt võimalustele ellu oma valimislubadused.
Järgnevatel istungitel on tähtsamaks ülesandeks valida vallavanem ning kinnitada uue vallavalitsuse
koosseis, valida volikogu komisjonide esimehed ja liikmed, kinnitada Are valla üldplaneering ning
asuda valla 2010. aasta eelarve esimesele lugemisele.
Are Vallavolikogu nimel volikogu esimees Vilja Alamaa

15. septembri Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Anti välja korraldus väljastada garantiikirjad seitsmele valla õpilasele huvikooli tegevuskulu
tasumise kohta perioodi 01.09.09 - 31.12.2009 eest.

29. septembri Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Anti välja korraldus maksta sotsiaalse kaitse eelarvest:
• Sünnitoetused summas 6000 krooni kahele inimesele
• Ühekordsed toetused summas 4491.30 krooni viiele inimesele
• Toimetulekutoetused summas 11 884.50 krooni 8 inimesele
• Täiendav sotsiaaltoetus summas 2600 krooni 4 inimesele
2. Anti välja korraldused väljastada ehitusload Are vallas Are alevikus Vana tn 2 asuva elamu
rekonstrueerimiseks, kuur-garaaži ning sauna püstitamiseks.
3. Anti välja korraldus väljastada kirjalik nõusolek suveköögi püstitamiseks Are vallas Are alevikus
asuvale Vana tn 2 kinnistule.
4. Anti välja korraldus väljastada ehitusluba puukuur-varjualuse ehitamiseks Are vallas Parisselja
külas Kaasiku maaüksusele.
5. Anti välja korraldus Are Vallavalitsuse 23.10.2007 korralduse nr 151 „Maa riigi omandisse jätmine
ja sihtotstarbe määramine“ punkti 1.1 osaline muutmine“. Lisatud on koha-aadress ning täpsustatud
maaüksuse suurus.
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6. Anti välja korraldus lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks majapidamised, mille taotlused
olid põhjendatud.
7. Anti välja korraldus eraldada 18. oktoobril 2009. a toimuvateks Are Vallavolikogu uue koosseisu
valimiste korraldamiseks ja läbiviimiseks vallaeelarvest 20 000 krooni.
8. MTÜ Murru Küla Selts soovib esitada Kohaliku Omaalgatuse Programmi projektikonkursile kolm
projekti ning MTÜ Spordiklubi Are ühe projekti. Otsustati tagada projektide vallapoolne
kaasfinantseerimine juhul, kui projektid saavad toetuse.
9. Anti välja korraldus väljastada kasutusluba Are vallas Murru külas Kaasiku kinnistule rajatud
puurkaevule.
10. Anti välja korraldus väljastada ehitusluba Are vallas Niidu külas Tõnise kinnistule ehitatavale
puurkaevule.
11. Selgitusi 24. septembril toimunud Are valla üldplaneeringu avaliku arutelu kohta andis vallavanem
Jaanus Männik, kes andis ülevaate laekunud ettepanekutest ja täiendustest üldplaneeringule:
Anti välja korraldus täiendada Are valla üldplaneeringu teksti järgmiselt:
• Osa „Are valda puudutav VIA Baltica arendus” lk 35 täiendada lausetega: „Tallinn-PärnuIkla (Via Baltica) I klassi maantee trassi asukoha täpsustamiseks on Pärnu maavanem
koostöös Maanteeametiga algatanud 2009.aasta veebruaris teemaplaneeringu. Selle tulemus
on vajadusel aluseks Are valla üldplaneeringu täpsustamiseks”.
• Osa „ Uued kergliiklusteed” lk 35 täiendada lausega: ”Pärnumaa Omavalitsuste Liidu
projekti Pärnumaa VELO kohaselt kavandatakse jalgrattatee Pärnu-Jaagupi-LavassaareTootsi-Tori (sh Are valla piires) endisele Lavassaare-Tootsi raudteetammile”.
• Osa „Elamumaad, Täpsustatud tingimused aladel” lk 45 täiendada alapunktiga: „Lepplaane
külas – krunt soovitavalt mitte alla 10000 m² , elamud ajaloolise Lepplaane asunduse
traditsioonide kohaselt viilkatusega”.
12. Informatsioonid:
12.1. Are valla 2009. aasta eelarve täitmisest ja 2010. aasta vallaeelarve ettevalmistamisest.
12.2. MTÜ Suigu Jahimeeste Seltsi avaldus. Abivallavanem Lauri Luur selgitas, et tegevusloa
lasketiirule väljastab politsei ning menetlus on käimas.
12.3. AS Tootsi Turvas avaldus tegevuse kooskõlastamise kohta Lavassaare-Tootsi raudtee metallosa
demonteerimise kohta.
12.4. Valla sotsiaalmaja teenused, lepingud, hinnakirjad. Ülevaate volikogule esitada kavatsetavatest
määrustest andis sotsiaalnõunik Kaja Rebane.
12.5. 24. oktoobril toimuva Are Põhikooli 180. aastapäeva ürituste ettevalmistamise kohta andis
ülevaate direktor Tiia Puusild.
12.6. Garantiikirjade väljastamisest huvikoolides õppijatele.
12.7. Anne Niibo avaldus suunati järgmisele vallavalitsuse istungile.
12.8. Bussitranspordist.
12.9. Suigu (Tabria) bussiootepaviljonist.

13. oktoobri Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Anti välja korraldus väljastada ehitusluba sauna ehitamiseks Are vallas Murru külas Uru
maaüksusele.
2. Anti välja korraldus väljastada ehitusluba elektrienergia liitumispunkti ehitamiseks Männituka
kinnistule Are vallas Lepplaane külas.
3. Kinnitati
Männi-Mäe
maaüksusele,
Pärivere
külas,
ehitada
kavatsetava
tiigi
projekteerimistingimused.
4. Anti välja korraldus väljastada kasutusluba Are vallas Tabria külas Pärna kinnistule rajatud
puurkaevule.
5. Kinnitati Arupõllu maaüksusele, Pärivere külas, ehitada kavatsetava vedelsõnnikuhoidla koos
juurdepääsuteega projekteerimistingimused.
6. Kinnitati Lipuvälja maaüksusele, Lepplaane külas, ehitada kavatsetava lauda juurdeehituse koos
juurdepääsuteega projekteerimistingimused.
7. Anti välja korraldus sihtfinantseerida IV kvartalis 2009. aastal OÜ Are Vesi tegevust 20 000
krooniga.
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8. Anti välja korraldus toetada Are Põhikooli poiste rahvatantsurühma 1500 krooniga seoses 2010.
aasta suvel meestetantsupeol osalemisega. Vallavanem Jaanus Männik tutvustas Eesti Rahvatantsu
ja Rahvamuusika seltsi kirja, milles avaldati tunnustust XVIII tantsupeol osalenud Are Põhikooli
3.-4. klassi rahvatantsurühmale Anne Niibo juhendamisel.
9. Anti välja korraldus maksta sotsiaalse kaitse eelarvest ühekordne toetus 880 krooni ühele inimesele.
10. Kinnitati Are valla sotsiaalmaja kodukord (tekstiga võimalik tutvuda Are valla kodulehel
www.arevald.ee)
11. Kinnitati Are valla sotsiaalmaja hinnakiri (tekstiga võimalik tutvuda Are valla kodulehel).
12. Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kaks majapidamist.
13. Anti välja korraldus kinnistusraamatus kande järjekoha muutmise kohta.

27. oktoobri Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Anti välja korraldus väljastada kasutusluba Are vallas Parisselja külas Kuusiku Leho kinnistule
rajatud puurkaevule.
2. Anti välja korraldus väljastada ehitusluba Are vallas Lepplaane külas Lipuvälja kinnistule
heinaküüni ja söödahoiuplatsi ehitamiseks.
3. Anti välja korraldus kinnitada hajaasustuse veeprogrammi kaudu 2008. a toetust saanud projektide
lõpparuanded ning maksta välja toetus summas 161 632 krooni.
4. Anti välja korraldus maaüksuste koha-aadresside määramise kohta.
5. Anti välja korraldus maksta sotsiaalse kaitse eelarvest:
• Ühekordsed toetused summas 1944 krooni kolmele inimesele
• Sünnitoetus summas 3000 krooni ühele inimesele
• Toimetulekutoetused summas 15 376.35 krooni kuuele inimesele
• Täiendav sotsiaaltoetus 200 krooni ühele inimesele.
6. Tunnistati Are valla sotsiaalmaja osaliseks sisustamiseks korraldatud avaliku hanke edukaks
pakkumuseks AS Inest Market pakkumus maksumusega 39 843 krooni.
7. Informatsioonid:
• Vallavanem Jaanus Männik tänas kõiki vallavalitsuse liikmeid meeldiva koostöö eest ja
selgitas volikogule esitatava lahkumispalve sisu.
• Are valla 2010. a eelarveprojektist.
• Are Põhikooli direktor Tiia Puusild andis ülevaate 24. oktoobril 2009 toimunud Are
Põhikooli sünnipäeva tähistamisest. Kooli kokkutulekul osales ligikaudu 300 inimest ning
tagasiside on olnud väga positiivne.

Korstnapühkimisest
Kui korterelamu ja ridaelamu puhul tuleb korstna pühkimiseks kutsuda kutseline korstnapühkija, siis
ühepereelamus tohib korstnat ise pühkida ka omanik ise, kui vahendid on olemas. Korstnapühkija Kalle
Vaargas räägib mida ise korstna pühkimisel arvesse võtta.
Kui tihti peaks korstnat puhastama? Olgu siis ise või kutselise korstnapühkija poolt, pidevalt kasutuses
olevaid küttekoldeid tuleb puhastada kaks korda aastas. Kui ahju köetakse ainult talvel, tuleb seda
puhastada üks kord aastas. Näiteks keskküttekatelt kivisöega küttes, tahmab suitsulõõrid oluliselt kiiremini
ära ning puhastada on vaja mitu korda aastas. Kui lõõrid on puhtad, on see ka kütte kokkuhoid, sest
soemüür läheb kiiremini soojaks.
Kas puhastada korstnat ise, või usalda töö spetsialistile? Mis puudutab küsimust kas puhastada korstnat
ise või kutsuda seda tegema meistrimees, siis mina soovitan kasutada igal juhul asjatundja teenuseid, kuigi
ühepereelamutes on lubatud ka omanikul ise küttesüsteemi puhastada. Kutseline korstnapühkija vaatab üle
ka korstna üldise seisukorra ning annab nõu kus ja kuidas parandustöid teha. Korstnapühkijal on olemas ka
terve arsenal erinevaid puhastusharjasid, mille hulgast saab siis kasutamiseks valida just korstnale sobiva.
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Näiteks plekk-korstnat ei tohi üldse traatharjaga puhastada, sest see kriimustab pinna ära. Suits on
happeline ning kriimustatud pinnaga korsten hakkab seest roostetama. Protsess toimib suhteliselt kiiresti.
Plekkkorstna puhastamiseks on kapronharjad. Plekk-korstnatel on ostes garantii ja kui midagi juhtub ning
pöörduda müüja poole, küsib müüja kindlasti korstnapühkimise kohta akti. Akti puudumisel ei ole korstnat
nõuetekohaselt hooldatud ning garantii ei pruugi kehtida. Ka kindlustusselts võib nõuda, et just kutseline
korstnapühkija kütteseadmeid puhastaks ning tulekahju korral tuleb esitada aktid korstnapühkimise kohta.
Kui kindlustusseltsi poolt sellist nõuet ei ole, võib ühepereelamutes ise korstnat pühkida, kuid ka selle
kohta peab omanik ise arvestust pidama,
märkides töö tegemise kuupäeva üles.
Korstnapühkimise hind sõltub sellest kui
palju küttekoldeid majapidamises on.
Kõige olulisem korstnapühkimise kohta
Küttekollete korrashoiu pealt ei peaks
• Kütteseadet tuleb tahmast puhastada üks kord
kokku hoidma. Kui tuli lahti läheb,
aastas, aastaringselt kasutatavat ahju/pliiti kaks
ulatuvad kahjud tuhandetesse ja
korda aastas või isegi tihedamini
sadadesse tuhandetesse. Kui aga
peljatakse kutselise korstnapühkija
• Majas peab korstna pühkimiseks olema loodud
kutsumisega liiga kõrgeid kulusid, on
ligipääs katusele ja korstnale
üheks
võimaluseks
kutseline
• Omanik peab pidama arvestust korstna pühkimise
korstnapühkija kutsuda üle aasta ning
üle ka siis, kui ise korstnat pühib
vahepeal ise pühkida.
• Kutseliselt korstnapühkijalt tuleks alati töö kohta akt
Millele tuleb tähelepanu pöörata
küsida ja see alles hoida
kütteseadmeid
ise
puhastades?
Kütteseadet puhastama asudes tuleks
• Kutsetunnistusega korstnapühkijad korstnapühkijate
esmalt selgeks teha kas kütteseade on
koja lehelt www.korsten.ee
korras. Tahmaluuke peab olema
• Kutsetunnistusega korstnapühkijate kontakte saab
võimalik õhutihedalt sulgeda, et sealt
ka päästeala tasuta infotelefonilt 1524
suitsu läbi ei immitseks. Soemüür,
korsten ja küttekolle ise peavad olema
• Kutseline korstnapühkija on see, kes on läbinud
terved ja ilma pragudeta. Puhastada
vastava koolituse ja tal on kutsetunnistus
tuleb kogu küttesüsteem. Tihtilugu
• Teenustööna tohib korstnaid puhastada ainult
puhastavad just vanad inimesed ainult
kutseline korstnapühkija
tahmaluukidest, ega lähe korstna otsa.
Korstna puhastamisel on oluline ka
tööde järjekord. Alustada tuleb ülevalt
poolt, sest tahm kukub alla. Kui alt
alustada, siis hiljem kukub tahm ülalt lõõridesse ja sinna jääbki.
Tahmaluukidest puhastades tuleb kontrollida ka tõmmet. Tõmmet saab
kontrollida käega tunnetades, või paberilehega. Tõmme peaks paberilehe
vastu tahmaluugi ava tõmbama. Puhastada tuleb ka saunaahjusid,
kaminaid ning küttekatlaid.
Mida peaks teadma soemüüridest? Soemüür on mõeldud soojusenergia
salvestamiseks. Kulunud soemüüri esimene tunnus on kiire kuumenemine
ning kiire jahtumine. Sellisel juhul ei ole muud, kui uus soemüür ehitada,
sest ilma soojaks küta pole mõtet. Vanade ahjude puhul on tihti
puuduseks, et müüri vuugi vahed on hõredad, segu on kivide vahelt välja
pudisenud. Avast võib mõni säde välja lenduda ja tulekahju tekitada.
Kivikorstnatel peab ka pööningul vuugivahesid jälgima, et seal tulekahju
ei tekiks.
Mida peaks teadma korstna ehitusest ning kuidas hinnata selle
seisukorda tuleohutuse seisukohast?
Kasutusel on moodulkorstnad ja kivikorstnad. Igal korstnal on oma
hoolduse eripära ja korstna paigaldaja/ehitaja peaks tellijat ka selle
puhastamisest informeerima. Üldjuhul peab olema igale kütteseadmele eraldi suitsulõõr. Korsten peab
olema täies pikkuses kontrollitav ning puhastatav. Paljudel uutel majadel on millegipärast ära unustatud
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korstnale tahmaluugid teha. Selline korsten aga ei ole täies pikkuses puhastatav. Selleks, et korstnat
puhastada saaks, peab tahmaluukide ette jääma vähemalt 0,6 meetrit vaba ruumi.
Tuleohutuse seisukohalt aga eksitakse enim metallist moodulkorstnate kasutamise ning paigaldamise osas.
Võimsale küttekoldele pannakse odavam, madalamat temperatuuri taluv korsten. Metallist korstnatele on
töötemperatuur peale märgitud ning võimsamad küttekolded nõuavad kõrgemat temperatuuri taluvat
korstnat. Näiteks ei tohi 350 C taluvat korstnat paigaldada saunaahju kerisele, see on mõeldud väikese
põlemiskoldega ahju tarbeks nt bullerjanile. Samuti ei ole tihtilugu korstna läbiviigud
vahelagedest/konstruktsioonides piisavalt isoleeritud ning see võib tulekahju põhjustada.
Kui ahi ei tõmba? Üheks põhjuseks, mis ahi või pliit suitsu sisse ajab ja ei tõmba võib olla hoone üldine
ventilatsioon. Tänapäeval tehakse hooned tihtilugu remondi käigus väga õhtutihedaks. Maja ümber
pannakse tuuletõkkeplaat ja ette plastikaknad. Euroremondi käigus kaob maja loomulik ventilatsioon, aga
lisaventilatsioonivõimalusi juurde ei ehitata. Sellisel juhul ei saa tulekolded piisavalt hapnikku ning
põlemisel hakkab tekkima pigi. Must nõre tahmaluukide vahel on märk sellest, et tegemist on hapnikuvaese
põlemisega. Pigi tekib liiga madala temperatuuriga põlemisel. Harvad pole juhused, kui ahiküttega
korrusmaja üks elanik paigaldab endale võimsa kamina ning teistes korterites hakkab ahi suitsu sisse ajama.
Põhjus on selles, et maja küttesüsteem läheb tasakaalust välja kuna kõigile küttekolletele ei jätku enam
piisavalt põlemiseks vajalikku hapniku.
Mida teha, kui tahm on korstnas põlema läinud? Tahma põlengu korral korstnas läheb korstnajalg
väljastpoolt väga kuumaks. Tahmapõlengud on väga ohtlikud, sest kõrge temperatuur lõhub korstnat.
Tahmapõlengu puhul tuleb kohe helistada hädaabinumbrile 112 ning sulgeda kõik ahju avaused, et piirata
hapniku juurdevoolu. Kui on võimalik ja endale ohutu, võib enne päästjate kohalejõudmist põlengut ise
pulberkustutiga kustutada, väikeste sutsudega kustutist pulbrit ahju suu
kaudu korstnasse suunates.
Tahma põletamine? Kui teile tuleb korstnapühkija, kes ütleb, et
hakkame teie majas korstnat puhtaks põletama, siis mina soovitan
sellise korstnapühkija oma majapidamisest eemale hoida, sest tegemist
on erakordselt tuleohtliku asjaga. Tahma põletamine on äärmuslik
korstna puhastamise viis, mida pole üldse vaja teha, kui kütteseadmeid
regulaarselt hooldada.
Mida peab omanik tegema enne korstnapühkija külaskäiku? Majal
peab olema juurdepääs korstnatele, pääs katusele ning katuseredelid.
Kohale kutsutud korstnapühkija ei hakka redelit paigaldama, see on
omaniku ülesanne. Kui redeleid ei ole, tuleb omanikul tasuda ka tõstuki
eest.
Korstnapühkija Kalle Vaargas
Sauga Vabatahtlike Tuletõrjeselts

Suitsuandur tuleb omanikul endal korras hoida
Suitsuandur tuleb inimesel endal hooldatud ja korras hoida, sarnaselt muule kodu sisustustusele.
Päästeteenistus on infoandja, miks on suitsuandur vajalik ning kuhu ja kuidas see paigaldada.
Kuigi päästeteenistusega seostatakse põhiliselt tulekahjude kustutamist, on päästeteenistuse ülesanne ka
ennetustöö. Suitsuanduri propageerimine on üks osa pääste ennetustööst, et suuri tulekahjusid vähem oleks
ning et inimesed tulekahjudes ei hukkuks. Tulekahjudega võitlemiseks on kehtestatud ka nõue, et igas
kodus peab olema vähemalt üks suitsuandur.
Kauba eest vastutab kaupleja. Vaatamata sellele, et päästeteenistus on väga huvitatud, et igas kodus
suitsuandur ikka olemas oleks, päästeteenistus suitsuandureid ei müü. Suitsuandur on nagu iga teine kaup,
mida saab osta poest. Millise kaupmehe juurest inimene oma suitsuanduri ostab, on enda otsustada. Nagu
kõik poes müüdavad kaubad, peab ka suitsuandur vastama teatud standardile ja olema ohutu. Kinnitamaks,
et suitsuandur nõuetele vastab, peab anduril olema EN märgistus (anduri tagaküljel tavaliselt märgitud EN
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14604) ja tähis CE. CE-märgistus on tootja või importija poolt antud garantii, et toode vastab kõikidele
olulistele töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kui neid tähiseid ei ole, suitsuandurit Eestis ega mujal
Euroopa Liidus müüa ei tohi. Kui poes müüdaval suitsuanduril tähistust ei ole, tuleks sellest teavitada
tarbijakaitseametit, sest kauba eest vastutab kaupleja.
Suitsuanduriga peab kaasas olema kasutusjuhend, mis tuleb enne paigaldamist kindlasti läbi lugeda. Nii
välditakse valesti paigaldamist või arusaamatusi anduri toimimises. Kui suitsuandur valesse asukohta üles
seada või jätta hooldamata, ei täida andur oma funktsiooni. Suitsuandur ei pruugi vale paigalduse ja
hooldamata jätmise korral tulekahjust teada anda, või hakkab hoopistükkis piiksuma siis, kui toas suitsu
polegi.
Valehäired
Igal seadmel on kasutustingimused ning neid tingimusi rikkudes seade ei
tööta nii nagu peaks. Olgu siinkohal ära toodud võimalikud põhjused, miks
andur võib valehäiret anda.
•

Suitsuandur on paigaldatud kööki. Köök ei ole suitsuanduri jaoks
sobiv koht, sest toidu valmistamise aurud võivad anduri käivitada.
Rohked valehäired võivad omaniku nii ära tüüdata, et lõpuks
võetakse andur üldse alla. Sellepärast tuleb suitsuandur paigaldada
kohta, kus see valehäireid ei annaks, kuid samas oleks tagatud tööle rakendumine tulekahju korral.

•

Suitsuandur on paigaldatud niiskesse ruumi. Ka väga niiskesse ruumi paigaldatud suitsuandur võib
valehäiret andma hakata. Asukoha valikul tuleks silmas pidada, et andurit ei paigaldataks vannitoa
või sauna ukse lähedale, sest ruumist tulev veeaur võib anduri käivitada.

•

Suitsuandur on tolmu täis. Anduri võib käivitada ka liigne tolm või andurisse pugenud putukas.
Samas võib tolm anduri ka nii ära ummistada, et see suitsu korral alarmi andma ei hakka. Andurit
tuleb aeg-ajalt olmemustusest puhastada, parim viis on tolm tolmuimejaga andurist välja imeda.
Rohkem on tolmu valgustite ja ventilatsiooniavade lähedal. Sellepärast tuleb andur lambist ja
ventilatsiooniavast vähemalt pool meetrit eemale paigutada.

•

Mehhaanilised vigastused. Andur võib mitte töökorras olla ka mehhaaniliste vigastuste tõttu.
Kindlasti ei tohiks anduri korpust ise avada ega ka anduri valmisolekut lahtise tule ja suitsuga
testida. Korrasoleku kontrollimiseks on anduril testnupp, mida tuleb mõned sekundid all hoida ning
andur hakkab andma samasugust alarmi kui tulekahju korral. Olgu veel lisatud, et suitsuandur
kontrollib suitsu olemasolu üks kord minutis, sellepärast ei pruugi andur kohe tööle rakenduda, kui
temasse suitsu sisse puhuda. Intensiivse leegi juures andurit katsetades, võib suitsuanduri
elektroonika enne läbi põletada kui jõuab kätte see hetk, kui andur suitsu olemasolu kontrollib ning
tööle rakendub.

Kui suitsuandurile on valitud õige asupaik ning andur hoitakse puhas, ei tohiks see valehäireid anda
ning rakendub tulekahju korral õigeaegselt tööle.
•
•

•
•

Suitsuandur tuleb lakke kinnitada, sest põlemisel tekkiv soe suits tõuseb üles
Kasutada tuleb kinnituskruvisid, mis on suitsuanduri pakendis. Kleeplindi kasutamine ei ole
soovitatav, kuna see ei kinnitu küllalt tugevasti ning aja möödudes võib liim nõrgeneda ja andur
alla kukkuda
Suitsuandur peaks asetsema vähemalt poole meetri kaugusele laetaladest, seintest ja muudest
takistustest. Suitsul peab olema takistusteta juurdepääs andurini.
Suitsuandur tuleb kodus paigaldada sellisesse kohta, kust ka magavad inimesed, suitsuanduri
signaali kuuleksid. Kui majapidamises on üks suitsuandur, tuleks see paigaldada magamistubade
lähedusse, kui mitu suitsuandurit, siis kõigisse magamistubadesse ja elutuppa.
Sirle Matt
avalike suhete büroo
Lääne-Eesti päästekeskus
8

Naabrivalve abil kodupaik turvaliseks!
Naabrivalve on naabrite ühine tegevus kodukoha turvalisemaks muutmisel. Selleks moodustatakse
naabrivalve sektorid. Need haaravad paljukorterilisi elumaju kas tervenisti või trepikodade kaupa, tänavaid
või selle lõike, maakohtades külasid või ligistikku asuvaid talusid, suvilarajoonides kokkulepitud piirkonda.
Kokkulepitud sektori piirid märgistatakse vastavate infotahvlitega. Iga Naabrivalve liikmel on teiste sektori
liikmete kontaktandmed, samuti politsei ja turvateenistuste telefonid, kuhu saab vajadusel helistada.
Eesti inimene on suhteliselt alalhoidlik. Ta ei kipu vahele segama teiste probleemidesse. Naabrit hädas olles
nähes tuleks aga mõelda, et sama asi võib juhtuda ka minuga. Kes siis mind aitab? Eks ikka pealtnägija või
naaber!
Tartu Ülikooli ja Justiitsministeeriumi poolt läbi viidud uuringud näitavad, et peale naabrivalvega liitumist
on paranenud naabritevaheline läbisaamine, vähenenud kuritegevus piirkonnas, vähenenud elanike hirm
kuritegevuse ees.
Politseitööst on teada juhtum, kus korterivaras põhjendas naabrivalve plakatita majja vargile minekut
niimoodi: “sest seal plakatiga majas kunagi ei tea, kes millisest aknast vaatab! …
Naabrivalve tegevuse võib kokku võtta sõnapaariga- kui märkad, siis reageeri! Naabrivalves osalemine on
igapäeva elu osa - võib öelda isegi, et täna üle maailma mitmekümne miljoni inimese eluviis. Naabrivalve
raames on kindlasti koosolekuid ja infovahetust, kuid põhiline on ikka see, et inimesed hooliksid, suhtleksid
omavahel, märkaksid kahtlasi tegevusi/inimesi ja reageeriksid vastavalt olukorrale. Kui tänava ääres on
ühtäkki neli telliskivi, aeglaselt mitmendat korda sõitev auto, võõrad trepikojas – kui selliseid asju märgata,
infot naabritele, politseile või mujale, kokku lepitud kohta edastada, siis nii sünnibki turvalisus - koostöös
loodud väärtus.
Are vallas ei ole veel ühtegi naabrivalve sektorit loodud, kuid kindlasti on naabrivalvest räägitud
külade ja ühistute koosolekutel või naabrite omavahelises vestluses. Nüüd oleks viimane aeg ammu
mõeldu teoks teha!
Eesti Naabrivalve tegevusi Pärnumaal toetab Kodanikuühiskonna
Sihtkapital.
Lisainfot naabrivalve kohta saab:
Anet Asumets
Pärnumaa naabrivalve projektijuht
Telefon: 566 98 446
anet@naabrivalve.ee
www.naabrivalve.ee

Taotlusvoorud
Rohelise Jõemaa Koostöökogu avab taotlusvoorud projektitaotluste
vastuvõtmiseks. Taotlusi võetakse vastu Kaisma, Vändra, Tori,
Halinga, Are, Surju, Paikuse, Kõpu, Pärsti, Suure-Jaani ja Järvakandi
vallas tegutsevatelt ettevõtjatelt, mittetulundusühingutelt ja sihtasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt
järgmiselt:
Meede 2 Ettevõtluse mitmekesistamine ja konkurentsivõime tõstmine infrastruktuuri parendamise
kaudu. Toetatakse ettevõtjate ja mittetulundusühingute projekte. Toetussumma 70 000 – 1 800 000 krooni.
Meede 4 Elujõuline kogukond ja külakeskused. I alameede – noorte meede. II alameede – elujõuline
kogukond. Toetatakse oskuste omandamise tegevusi ja investeeringuid. Toetatakse sihtasutuste ja
mittetulundusühingute, kohalike omavalitsuste projekte. Toetussumma 50 000 - 100 000 krooni.
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Meede 5 Jõemaa meede. Projektid piirkonnaüleste tegevuste
mittetulundusühingute projekte. Toetussumma 50 000 – 1 210 000 krooni.

ellukutsumiseks.

Toetatakse

Toetust antakse ettevõtjatele 60 %, kohalikele omavalitsustele 80 %, mittetulundusühingutele 90 %
abikõlbulike kulude maksumusest. Infrastruktuuri investeeringu (elekter, vesi, kanalisatsioon, teed) korral
antakse kõigile taotlejatele toetust kuni 60 % abikõlbulike kulude maksumusest. Meetmekoodi 123 puhul
on toetuse määr 50 % ja 121 puhul 40 – 60 % vastavalt regulatsioonile.
Konsultatsioon ühingu tegevjuhi poolt kuni 30. novembrini eelnevalt kokkulepitud ajal. Kontakt 56662675,
info@joemaa.ee Täpsem informatsioon strateegia meetmete kohta koduleheküljel www.joemaa.ee
Taotlus tuleb esitada tegevusgrupi kontorisse kirjalikult, posti teel saabunud taotlusi vastu ei võeta.
Taotluste vastuvõtt toimub tööpäevadel 2. dets. – 14. dets. 2009. a. Tori vallamajas asuvas kontoris
kell 9.00 – 17.00. Järjekordade vältimiseks palume taotluse
esitamise aeg eelnevalt broneerida.
Merle Adams
Tegevjuht
56662675
info@joemaa.ee
www.joemaa.ee

Ehitamise ja lammutamise toetus
Detsembris on avanemas toetusmeede: Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus (MAK meede
3.2) Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) maapiirkonna elukeskkonna ja kultuuripärandi säilitamist
ning sotsiaalse infrastruktuuri arendamist läbi mittetulundussektori arendamise.
Toetust võib taotleda mittetulundusühing, sihtasutus (taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kuus
kuud) või maapiirkonnas tegutsev kuni keskmise suurusega ettevõtja.
Toetust antakse investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest:
- mittetulundusühingule ja sihtasutusele kuni 90% (Tallinnaga piirnevas vallas kuni 70%),
- maapiirkonnas tegutsevale väikese suurusega ettevõtjale kuni 70% (Harjumaal kuni 60%)
- maapiirkonnas tegutsevale keskmise suurusega ettevõtjale kuni 60% (Harjumaal kuni 50%).
Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on kuni 938 796 krooni aastas ja kuni 4 693 980 krooni kogu
programmperioodi jooksul.
Toetatakse järgmiseid maapiirkonda planeeritud investeeringuobjekte:
1) seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud hoone
või selle osa ehitamine;
2) pargi, haljasala, puhkeala või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud rajatise rajamine
või parendamine;
3) mängu- või spordiväljaku või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud vaba aja veetmise
rajatise rajamine või parendamine;
4) külaplatsi (lõkkeplats, kiigeplats vms) või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud rajatise
rajamine või parendamine;
5) matkaraja, terviseraja või õpperaja või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud rajatise
rajamine või parendamine;
6) paadisilla või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud rajatise rajamine või parendamine;
7) ujumiskoha või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud rajatise rajamine või
parendamine;
8) küla tutvustava püsiviida ja kaardi ostmine ja paigaldamine;
9) seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud hoone
ruumide sisustuse ostmine;
10) sporditarviku ostmine;
11) muusikariista või helitehnika ostmine;
12) Eesti rahvariiete ostmine
13) infopunktiks vajaliku hoone ehitamine;
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14) infopunkti sisustuse ostmine;
15) infopunktis kasutatavate infotehnoloogiaseadme (riist- ja tarkvara) ostmine;
16) multifunktsionaalse teeninduskeskuse ehitamine;
17) kasutuses mitteoleva ja taaskasutuseks sobimatu põllumajandusliku ehitise, mis on kantud
riiklikusse ehitisregistrisse ehitise kasutamise otstarvete loetellu koodide 12710–12719 või koodi
24224 alla, lammutamine.
Programm avaneb tõenäoliselt detsembris, täpsem info olemas PRIA kodulehel. Tahan toonitada seda, et
raha saab taotleda põllumajandusliku ehitise lammutamiseks, milliseid on meie valla territooriumil
mitmeid. Möödunud aastasest taotlemise voorust said Pärnumaal lammutamiseks rahastuse 4 objekti ja
nende hulgas 2 meie valla lauta. Lammutamiseks saab toetust kuni 150 000 krooni, omafinantseering
ettevõtjal 30% ja tingimus, et 5 aasta jooksul samale kohale ei ehitata. Vastuse rahastuse saamise või
mittesaamise kohta annab PRIA 100 tööpäeva jooksul ja sellest hetkest, kui rahastamise teade on tulnud on
teil lammutustööde läbiviimiseks 2 aastat. Täita tuleb ka küla arengukava kokkuvõte, millega on lihtsam
Suigu piirkonna küladel, sest see on Suigu, Võlla, Tabria ja Murru küladel ühine ja olemas. Küsi
seltsimajast Eveli või minu käest. Teistel veidi keerulisem, kuid valla arengukava kasutada ei saa. Samas
küla arengukava ei ole nii pikk ja keeruline, kui valla arengukava. Oluline on, et küla ise on kokku leppinud
ja naabrid ei pahanda. Lisaks läbi aegade on programmist taotlejaid olnud Pärnumaal tagasihoidlikult ning
rahasid on järgi jäänud. Igal juhul tasuks proovida. Murru Küla Selts on valmis nõustama projekti
kirjutamist, sest samast meetmest on ehitatud Suigu seltsimaja ja rahastuse on saanud 4 hoone
rekonstrueerimise projekti.
Signe Rõngas
Are valla maanõunik

Haljalasse võiks tulla Eesti õpetaja autähis
Pöördumine Eesti avalikkuse poole. 2. oktoober 2009
Käesoleva aasta kevadel algatas Haljala gümnaasium mõtte püstitada Haljalasse ausammas Eesti õpetajale.
Kavandatav ausammas või autähis (kasutagem edaspidi viimast mõistet, sest me ei näe ette klassikalist
sambamotiivi) keskendub traditsioonilisele kooliõpetajale kui eestluse kandjale, paikkondliku vaimsuse
kujundajale - maa soolale -, ent kutsub ometi üles tõlgendama õpetajaks olemist laiemalt.
Tänaseks on idee tasandilt jõutud konkreetsete sammudeni. Juunis toimus Haljala kooli õpilaste seas
esmane ideekonkurss ausamba kavandi saamiseks. Ellu on kutsutud toimkond, kuhu kuulub esindajaid
Haljala vallast, Haljala gümnaasiumist, Lääne-Viru maavalitsusest. Ideest on teavitatud nii maakondlikku
kui üleriigilist meediat, aga ka haridusministrit ning Vabariigi Presidenti. Septembris liitusid algatusega
Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Lastekaitse Liit ja Forseliuse Selts. Autähise kavandamise ja teostamise
ettepanek on tehtud skulptor Mati Karminile, kes on andnud oma nõusoleku.
Mida me ootame teilt? Esmajoones muidugi kõnealuse algatuse põhimõttelist heakskiitu, nii-öelda
moraalset tuge; kõik konkreetsed sammud järgneksid sellele. Idee autorid soovivad rõhutada autähise
valmimise kõrval ka protsessi, mille käigus elavneks senisest märksa intensiivsem ühiskondlik diskussioon
õpetajarolli üle, mõtestataks ühiselt lahti hariduse ja harituse sisu, avaneksid uued võimalused õpetajaameti
tõstmiseks aukohale. Selleks kutsume kõiki vormistama oma mõtteid, tundeid ja mälestusi õpetajast või
õpetajatest mõtiskluseks, esseeks või mis tahes vormis loominguliseks eneseväljenduseks. Me ei taha
piirata kellegi mõttelendu muuga kui vaid märksõnaga "õpetaja". Pole võimatu, et mõnigi kujund või tsitaat
leiab endale kivisse raiutuna koha Eesti õpetaja autähisel. Oktoobrikuu jooksul loome veebilehe, kus
kajastame autähise sünni- ja arengulugu ning avaldame oodatavaid kirjutisi ja teisi loometöid. Saagu sellest
meie ühine virtuaalne mõtteruum, kuhu on oodatud iga mõttetera seonduvalt õpetaja ja õpetamisega.
Seniajani on avatud postkast eestiopetaja@haljala.ee.
Kas sellega oleme oma eesmärgi saavutanud? Kaugeltki mitte. Soovime kujundada autähisest koos
ümbritseva maa-alaga paiga, millel saaks olema tseremoniaalne tähendus meile kõigile. Miks mitte anda
tulevikus Aasta õpetaja aunimetust välja just siin? Loeme oma missiooni lõppenuks alles seejärel, kui
oleme teinud kõik endast oleneva õpetaja rolli auväärse koha taastamise nimel.
Haljala Gümnaasium; Haljala Vallavalitsus; Lääne-Viru Maavalitsus; Eesti Lastekaitse Liit;
Eesti Õpilasesinduste Liit; B. G. Forseliuse Selts
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ARE PÕHIKOOLI VILISTLASTE KOKKUTULEK
Kokku oli vilistlasi, kutsetega külalisi ja praeguseid koolitöötajaid 337. Vanim kohalolija
lõpetas kooli 1941. aastal.
Oli lende, kust oli kohal üle 10 lõpetanu, kuid ka selliseid, kust kohal polnud ühtegi inimest,
Väga aktiivsed olid 80ndatel, 90ndatel lõpetanud ja selle sajandi vilistlased.
Pilte möödunud peost saate vaadata ja tellida aadressilt http://fotod.it-tugi.ee/
*****************
24. oktoobril tehti Are koolis kindlalt ajalugu ja
sellest vilistlaste peost räägitakse veel kaua.
Oleme selles kindlad 100 %.
Suur sügav
kummardus kõigile, kes Te aitasite seda
suurejoonelist pidu korraldada. Tagasiside on
olnud väga positiivne ja tundub, et kõigile väga
meeldis. Väga hästi ütles mulle meie eesti keele
õpetaja Mirjam Liik: "Tead Ly, ma vaatasin seda
etendust ju teist korda, aga ikkagi oli mul nii
põnev! Väga südamlik aktus!" Minu klassiõed
kommenteerisid: "Tead ma unustasin kõik mured
ja olin nagu ise seal veerimas ja pärast
rivivõistlustel! Väga võimas ja ülev tunne! Väga
ilus aktus!" Need olid soojad tunnustused!
Elve, aitäh aitamast ajaloo poolelt – etenduse „pildid“ said väga head – huvitavad - meeldejäävad! Lisaks
suur kogemus korralduse poole pealt. Ilma Teieta, kallid õhtujuhid, kõik vilistlased, kes meie aktusel
osalesid, ei oleks see pidu nii ilus olnud. Aitäh Reet, Kaupo, Lemme, Rait , Kaljo - supertiim!!! Paljusid
üllatas meie vallavanem hr. Jaanus Männik, kes oli tõeline viiulivirtuoos; ka laulunaised - Sirje, Liis;
kammerkoori lauljad; õp. Marje Tilk, tema laululapsed, ka Merlin, Johanna ja Ita - Aitäh Teile. Aitäh, Aive
ja Leelo ilusate voldikute ning seinale jooksnud piltide eest; Viiule, kes on reklaami alal kõva käsi; tänud
Are kooliperele -Tiia, Marge ja kõik õpetajad, kes aitasid; täname tublisid registratuuritüdrukuid ja
korrapidajaid ning loodame, et koristajatädid väga pikka viha ei pea! Aitäh kokatädi Aimele - võrratute
suupistete eest. Tänan ka hoolekogu usinaid naisi, kes aitasid valvata kodukorda; Aitäh Kerstile, kes tegi
rividrilli ja üheksandikke – pioneerihakatisi, kes selle välja kannatasid; tublid trummarid (Andrus lubas
mulle ikka öelda, mis on trummilööja saatus, aga ta mõtleb seda vist tänaseni ....) Aitäh, Raigo, tehnikaga
tegelemise eest ja väsimatu fotograaf Kristiina - sealt piltidest leiab kindlasti unustamatuid kaadreid.
Loodan, et ei unustanud kedagi....
Igatahes suur tänu kõigile tehtud töö ja nähtud vaeva eest. Aitäh ka pidulistele, kes maja suminaga täitsid!
Üks ühelt ja teine teiselt poolt maakera - Ly ja Karin
*****************
Jagan arvamust, et Are koolis tehti ajalugu. Olin
just ühelt peolt Tartust tulnud ja ainult tunnikese
saanud kodus olla, kui juba Aresse edasi kihutasin.
Mõtlesin, et ega ma kaua ole, lõpuks sain peolt
minema alles kella ühe paiku öösel. Ei raatsinud
sellest armsast majast ja teistest vilistlastest
lahkuda. (pildil lõpetajad aastast 1989)
Äärmiselt tore eeskava, aitäh neile, kes uskusid
minu jaoks võimatu võimalikuks saamist.
Suur tänu kooli juhtkonnale, et saime selle õhtu ja
öö oma koolimajas veeta.
Viiu Tamla
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VALLARAHVA TEGEMISTEST …
23. oktoobril avasime Suigu Seltsimaja
Kohvikus Murru küla kunstniku ja
luuletaja
Tiiu
Lehiste
(pildil)
pastellmaalide ja segatehnikas piltide
näituse „Värvide võlu”. Külalisi ootas tass
teed, veidi muusikat ja luuletused. Muusika
esitajateks olid Murru küla noor Ott Rõngas
kitarri ja lauluga ning Ade viiuli, kitarri ja
lauluga. Piltide autor rõõmustas kuulajaid
oma luuletuste lugemisega oma ilmunud
luulekogudest
„Silmapilgupüüdja”
ja
„Haavaraha”. Samas oli võimalus osta Luule
Luuselt tema “Õnnehaldjate kalendrit”
Näitus jääb seltsimaja kohvikus avatuks
novembri lõpuni.
Kuidas tulla? Vaata www.suiguseltsimaja.ee.
Eveli Kuslap
*****
2. oktoobril tähistati valla koolides
õpetajate päeva. Are Põhikoolis käisid
tunde andmas peale vallaametnike ka
politseiametnikud
Pärnu-Jaagupi
konstaablijaoskonnast.
Vanemkonstaabel Valdu Kaljur ja
konstaabel Aire Lünekund andsid tunde
põhikooli 8. ja 9. klassile. Tunnid olid
loenguvormis ning politseiametnikud
rääkisid erinevatest seadustest: kuidas
liikluses õigesti käituda, millised ohud ja
tagajärjed
kaasnevad
alkoholi
ja
narkootikumide tarvitamisega. Selgitati ka
kooli kui avaliku koha mõistet ja, et seal ei
tohi korda rikkuda. Kõik lapsed said
küsimusi esitada, millele meeleldi vastati.
Tunde andnud politseiametnikud jäid päevaga väga rahule ja on tänulikud neile pakutud toreda võimaluse
eest õpetaja rolli proovida ning nad avaldavad lootust, et lapsed panid kuuldu kõrva taha ja on oma
käitumisega kõigile eeskujuks.
Aire Lünekund
konstaabel
*****
20.-30. oktoobrini toimusid üleriigilised raamatukogupäevad „Rahvas algab raamatust“, mille
juhtmõtte autor on Hando Runnel. Rahvas algab raamatust ja asub teele tulevikku. Kirjapandud kogemused
liituvad ühiseks mäluks, mis valgustab sihte ja suunab valikuid. Raamatukogud on määratud kogutud
teadmisi hoidma ning oleviku kaudu tulevikule ulatama. Mälu hõõgniit on väärtuslik ja habras. Palju
rahvaid on selle katkedes vajunud tagasi aegade hämarusse ekslema ja uut algust otsima. Ka tänavuste
raamatukogupäevade juhtmõtte autor Hando Runnel hoiatab meid tulutahtsi ja tõteldes tehtud tuleviku eest.
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Ares toimusid raamatukogupäevade raames üritused lastele. 20. oktoobril, üleriigilisel ettelugemispäeval,
lugesime algklassidele ette Edgar Valteri loomingut.
Veidi
vanematele
toimusid
uudiskirjanduse
tutvustused. 23. oktoobril tähistasime Eesti raamatu
päeva uuema eesti laste- ja noorsookirjanduse
ülevaatega. Osavõtjaks oli V klass.
22. oktoobril toimus üritus sarjast „Tuntud inimene
raamatukogus“. Raamatukokku oli palutud vallavanem
Jaanus Männik, kes seekord ei olnud ametis
laenutusleti taga, vaid viis läbi kirjandusliku hommiku
lastele. Raamatukogus olid külas II, III ja VI klassi
lapsed, kes kuulasid Jaanus Männiku mõtisklust teemal
„Minu lemmikraamat läbi aegade“. Üritus oli väga
vahva ja lastele meeldis väga. Suur tänu Jaanusele!
Malle Pajo

*****
IFI TURVAFOND TOETAB ARE VALLA LASTE TURVALISUST
IFI Turvafond toetab ettevõtmisi, mis muudavad elu turvalisemaks ja stabiilsemaks.
Väikesele Are vallale on ligi 20-tuhande kroonine toetus eriti tänuväärne.
IFI Turvafondi toetusel saab
tulekahjusignalisatsiooni ehituse esimene etapp.

alguse

Suigu

Lasteaed-Algkooli

automaatse

IFI Turvafondi ja turvalise elukeskkonna tutvustamiseks korraldab Suigu Lasteaed-Algkooli pere
3.novembril teabepäeva ja 4. novembril laste kunstitegevuste päeva teemal „MINU TURVALINE
LASTEAED JA KOOL“. Algkooli lastele toimub viktoriin. Kunstitööde näitus pannakse üles algkooli ja
lasteaeda.
SUIGU LASTEAED-ALGKOOLI PERE TÄNAB IFI TURVAFONDI MEIE MAJA TURVALISEMAKS
MUUTMISELE KAASA-AITAMISE EEST!
Anneli Uibu
Suigu LAK juhataja

*****
Vaheajal - 26. ja
27. oktoobril
toimusid Tallinnas, Tartus ja Pärnus
Tehnoloogiapäevad. Are Põhikoolist
osalesid Pärnus Ühisgümnaasiumis
toimunud võistlusel Carol Reinaru,
Laurene Männik, Geiro Bukin ning Ardo
Lillemägi. Robotroonikas oli kokku 11
võistkonda igas võistkonnas 2 liiget.
Esimese päeva võistlus, milleks oli
päästa loodus, koosnes 5 väiksemast
ülesandest, mille eest saadi punkte.
Esimese päeva lõpuks olime teisel ja
kolmandal kohal.
Teisel päeval oli ülesandeks SUMO
maadlus, millega Ardo oli kokku
puutunud juba kevadisel võistlusel.
Tüdrukud oma alagrupis kahjuks
esimese kahe hulka ei jõudnud. Poistel
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läks paremini ning poolfinaalis oli nende robot võitmatu. Tasavägine finaal kaotati kahjuks seisuga 2:1 ning
tuldi teisele kohale. Kahe päeva kokkuvõttes saavutas poiste meeskond „Kobad“ üldarvestuses I koha ning
tüdrukute võistkond „Chikid“ sai II koha.
Korraldajad tänasid eraldi Are Põhikooli, kes pani välja tüdrukute võistkonna ning ka suur kiitus tublidele
tüdrukutele endile. Ka poisid olid väga tublid, et suutsid silmad ette teha suurematele koolidele. Aitäh,
Teile! Loodan, et sellised võistlused ja koolis olevad robotikomplektid suurendavad huvi robootika vastu.
Raigo Siitam
arvutiõpetaja

*****
Ürituste kalender
03. nov.T.
04.nov. K.
05. nov. N.
06. nov. R.
07. nov. L.
11. nov. K.
19. nov. N.
21. nov. L.
25. nov. K.

26. nov. N.
28. nov. L.
2. dets. K.
4. dets. R.
10. dets. N.

Suigu LAK kell 9.30 Teabepäev turvalisusest ja IFi turvafondist.
Pärivere klubis kell 17.00 Noorkotkaste ja kodutütarde koosolek. Ootame uusi huvilisi!
Suigu LAK viktoriin ja joonistused teemal „Minu turvaline lasteaed ja kool“
Are PK kooliümbruse koristamine ja õpetajatel koolitus sisehindamisest
Suigu LAK kell 18.00 isadepäeva kontsert ja kohvilaud
Are PK kell 12.00 isadega koos robotite ehitamine ja nendega mängimine.
Pärivere klubi kaminasaalis kell 19.00 Niidu külaseltsi asutamiskoosolek.
Info telefonil 52 59 752 või 5237966
Are PK. 9.kl. riigikogus
Suigu LAK kell 9.30 külas lasteteater Lepatriinu
Pärivere klubis kell 21.00 MARDI-KADRIPÄEVA TANTSUÕHTU.
Tantsuks mängib Kalev . Pilet 60.Are Põhikoolis kell 18.00 JÕULUTÖÖTUBA. Valmistame silikooniga küünlalaternaid.
Osavõtutasu 20.- + materjal. Täpsem info teadetetahvlitelt. Oodatud on kõik huvilised.
Pärivere klubis Are valla jõuluturniir korvpallis
Pärivere klubi väikeses saalis kell 18.00 mälumäng (Vt. lähemalt teadetest)
Suigu Seltsimajas kell 16.00 on oodatud Murru küla elanikud. Teeme süüa ja mängime
koroonat, kabet, malet.
Pärivere klubis Are valla jõuluturniir korvpallis
EAKATE JÕULUPIDU. Täpsem informatsioon kättesaadav külade
teadetetahvlitelt ja sotsiaaltöötajatelt..
Suigu LAK kell 17.00 JÕULULAAT

Vallamajas töötab pühapäeviti käsitööring, mida juhendab käsitööõpetaja Heli Liiv. Algus kell
13.00, kestab u. paar tundi. Osalustasu 20.- + materjali raha, mis sõltub osalejate arvust (Mida rohkem
inimesi, seda väiksem tasu).
8. novembril – Tekstiilvärvidega esemete (riie v. nahk) kaunistamine. Ese, mida kaunistad võta ise kaasa.
15. novembril – Siidimaal
22. novembril – Salvrätitehnika. Kaunistatav klaas v. keraamiline ese ise kaasa.
6. detsembril – Jõulukaartide valmistamine (voltimine, tikkimine)
13. detsembril – Klaasimaal
20. detsembril – Looduslikest materjalidest jõuluehete valmistamine. (võib ise kaasa võtta käbisid
kuivatatud taimmaterjali – lilli, marju vms.)

Suigus alustab taas lastele meisterdamise ring. Juhendaja Lea Eamets. Toimub kolmapäeviti peale kooli
Suigu seltsimajas.
Suigu Seltsimajas alustas tegevust karatering. Soovijad saavad veel liituda. Ringi juhendaja Olav Lilletai
Karateklubist Zen. Treeningud toimuvad teisipäeviti kell 16.00
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AIANDUSNURGAKE
Vaatamata sellele, et õues on vesi ja pori ning sügistuul sirutab oma külmad
sõrmed teile krae vahele, saab toas siiski üht-teist ette võtta.
Toimetaja.
Hansaplant annab nõu, mida teha sügisel toataimedega.
• Vii läbi suurpuhastus: pese ja pühi taimed suvisest tolmust, et lahja sügisvalgus jõuaks nende
lehepindadeni. Aknad ja aknaraamid vajavad pesemist ning kardinad vahetamist üheaegselt, sest nii on
võimalik hävitada eos tuppa talvituma asunud pisi-loomaaeda. Lõika tagasi ülekasvanud taimed, et valguse
jaotumine oleks parem. Kunagi pole hilja taime ümber istutada kui ta ei tunne end väikeseks jäänud potis
mõnusalt.
• Lõpeta ratsuritähe kastmine täielikult, pane paberkott pähe ja lase lehtedel kuivada. Aseta pott puhkava
sibulaga kuiva ja pimedasse kohta. Umbes kuu pärast on nad nõus loovutama oma lehed ja jäävad puhkama
• Vihmametsadest pärit lehtkaktustel sh jõulukaktusel algab puhkeaeg - kasta vähem ja hoia võimalusel
jahedamas kohas. Sobiv aeg nende taimede ümberistutamiseks. Kasuta tsitruseliste istutamiseks mõeldud
mullasegu või lisa toalillede mullale juurde pisut orhideemulda või peenikest kergkruusa.
• Ülejäänud kaktustel lõpeta väetamine ja piira kastmist.
• Vähenda kastmist ja väetamist noliinadel, tääkliiliatel jt sukulentsetel taimedel. Kui ei suuda neile
pakkuda piisavalt jahedat talvitumist , siis vajavad lisavalgust.
• Kõik ülejäänud toataimed jäta samuti sügis-talvisele režiimile, kastes ja väetades neid tagasihoidlikumalt.
• Tänapäevastes elamistes on ruumide õhk loomu poolest niiskes õhus kasvavatele taimedele liiga kuiv.
Suurem rõhk tuleb panna taimede ümber õhuniiskuse tõstmisele (pihustamine jmt). Samuti on oluline välja
otsida taimelambid, sest päevad muutuvad üha lühemaks.
Allikas: Hansaplant
**********
Et alpikann end hästi tunneks, vajab ta aastaringselt küllaltki jahedat ja valgusküllast kasvukohta.
Alpikann on pärit Kaukaasiast. Tänapäeval kasvab ta looduslikult Alpides, Vahemeremaades ja Iraanis.
Liigid erinevad teineteisest eelkõige taime ja õite suuruselt ning kasvukiiruselt. Saadaval on erikujulisi,
nagu näiteks käharate äärtega, kahevärvilisi ja täidisõielisi sorte. On nii varaseid kui hiliseid sorte.
Nõuandeid alpikanni hoolduseks. Õitsev alpikann tuleks paigutada aknale võimalikult lähedale, kuid
ereda päikese eest varjatud kohta. Sobivaks kohaks ei ole ka toa keskpaik või suisa toa tagumised nurgad,
kus on väga vähe valgust. Kõige sobivam temperatuur on alpikanni jaoks 10-16 kraadi. Muld võib
kastmiste vahepeal kergelt kuivada.
Et leherootsud ja õievarred mädanema ei läheks, kasta nii, et vesi ei satuks mugulale. Potialusele
kogunenud vesi tuleb ära valada. Veel parem on taime kasta alt, ka siis tuleb mõne aja möödudes imamata
jäänud vesi aluselt ära valada, ikka selleks, et juured mädanema ei läheks. Alpikanni tuleb korrapäraselt
väetada (umbes kord nädalas) kogu õitsemisperioodi vältel (septembrist-veebruarini). Õitsemise järel taim
puhkab mõned kuud ja siis tuleb ka vähem kasta. Sel ajal võib taime vajadusel ümber istutada.
Alpikann ei taha tuuletõmbust, siis vajuvad lehed ja õied longu. Kui toaõhk on liiga kuiv, võib alpikanni
lehti piserdada, kuid mitte piserdada õisi. Need muutuvad siis ruttu inetuks. Kui alpikanni lehed muutuvad
kollaseks ja õied närbuvad liiga kiiresti, viitab see tavaliselt liiga soojale kasvukohale või vähesele (ka
liigsele) kastmisele.
Õitsenud varred ja kolletunud lehed eemaldatakse mugulalt järsu tõmbega, kuid nii, et mugul potist välja ei
tuleks. Tõmbamise hetkel võiks mugulat teise käega kergelt toetada. Lõikamine pole hea, sest allesjäänud
tüükad on hea koht mädanikele ja sealt levib see soodsates tingimustes ka mugulale.
Allikas www.aialeht.ee
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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

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

Are Vallavalitsus annab teada, et kasutusvalduse seadmiseks vabade põllumajandusmaa plaanide ja
maatükkide registreerimislehe avalik väljapanek toimub
Are vallamajas tööpäevadel 8.30-16.00 ajavahemikul 11.10-11.11.2009.
Kasutusvalduse seadmisele on maavanema loal pandud 7 põldu, kokku 55 ha asukohaga Murru, Eavere,
Lepplaane, Suigu, Tabria ja Võlla külas.
Väljavõte Maareformi seadusest §23³ lõikest 6
Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldus seatakse ühe isiku kasuks. Kui ühte maatükki soovib
kasutusvaldusesse saada mitu isikut ja nad omavahel kohaliku omavalitsuse määratud tähtajaks kokku ei
lepi, otsustab maa kasutusvaldusesse andmise maavanem vallavolikogu ettepanekul.
Vallavolikogul on õigus eelistada taotlejat, kes tegelikult kasutab sama maatükki õiguslikul alusel
või kelle maaomandiga taotletav maatükk piirneb või füüsilisest isikust ettevõtjat.
Signe Rõngas
Are valla maanõunik

Palun jälgige,
et Teie maamaks oleks tasutud.
See on vallale tulev maks ja seda on laekunud võrreldes
eelmise aastaga pea 30 000 krooni vähem. Selle summa
võrra vähem saavad meie lapsed bussiga sõita või valla teid
parandatakse vähem. Ajad on rasked, kuid proovime
säilitada positiivsust.
Signe Rõngas
Are valla maanõunik
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Pärivere klubi kaminasaalis
kell 19.00
Niidu külaseltsi
asutamiskoosolek.
Info telefonil 52 59 752 või
5237966

Pärnumaal hakatakse koostama tuuleenergeetika planeeringut
Pärnu maavanem algatas 18.09.2009 korraldusega nr 109 Pärnu maakonna planeeringut täpsustava
tuuleenergeetika teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Planeeringu aluseks on üleriigiline planeering Eesti 2010, mis näeb ette energeetika järk-järgulist
ümberorienteerimist taastuvate energiaallikate suuremale kasutamisele. Taastuvenergeetika
arendamise üheks võimaluseks on tuuleenergia kasutamine. Parima lahenduse saamiseks ja erinevate
huvide tasakaalustamiseks koostatakse kogu maakonda hõlmav teemaplaneering.
Planeeringu eesmärgiks on tuuleenergeetika arendamise põhimõtete ja suundumuste sätestamine,
tuulikute rajamiseks sobilike maa-alade, elektri põhivõrgu (330 kV) ning jaotusvõrgu (110 ja 35 kV)
ülekandeliinide trasside asukoha määramine.
Teemaplaneering algatatakse samaaegselt Saare, Hiiu ja Lääne maakondades. Planeeringut kaasrahastatakse
Norra-EMP regionaalarengu toetusskeemist. Teemaplaneeringu koostamist Pärnu maakonnas korraldab Pärnu
Maavalitsus. Planeering koostatakse koostöös Pärnumaa kohalike omavalitsuste, naabermaavalitsuste,
asjaomaste ministeeriumide, tervisekaitsetalituse, keskkonnaameti, Eesti Energia ja teiste huvitatud isikutega.
Täiendavat infot tuuleenergeetika teemaplaneeringu kohta on võimalik küsida Pärnu Maavalitsuse
planeeringutalitusest. Kontaktisikud on Tiiu Pärn (tel 4479761, tiiu.parn@mv.parnu.ee) ja Raine Viitas (tel
4479762, raine.viitas@mv.parnu.ee).
Head koostööd soovides
Tiiu Pärn
Pärnu MV Planeeringutalituse juhataja

Otsitakse jõulukuuske.
Jõuluaeg on tulemas ja koolid vajavad kaunistamist. Käesoleval aastal on plaanis värskelt valminud
Are Põhikooli kaunistada uhke suure kuusega, mis asetatakse klaasfuajeesse. Sellega seoses palume
vallaelanike abi ilusa jõulukuuse leidmisel, mille pikkus peaks olema ligikaudu 6,5 meetrit.
Ilusa kuuse eest paneb vallavalitsus välja tasu.
Teated oodatud telefonil: 52 59 752, abivallavanem Lauri Luur.

MÄLUKAS 2010
26. novembril algab Are valla mälumängusari MÄLUKAS 2010. Ettevõtmise eesmärgiks on
pakkuda vaheldust pikkadele ja pimedatele õhtutele, saada uusi teadmisi ja nautida seltskonda.
Mängud toimuvad 26. novembril 2009.a., 28. jaanuaril, 25. veebruaril ja 25. märtsil 2010.a.
algusega kell 18.00 Are vallamaja väikeses saalis. Võistkonnas võib olla kuni 6 liiget, neist 4
osalevad konkreetses mängus. Vanuselisi piiranguid ei ole. Võidab nelja etapi kokkuvõttes
kõige rohkem punkte kogunud võistkond. Kõik lõpetanud võistkonnad saavad
osalemisauhinnad ning kolm esimest üllatusauhinnad.
Mäluka juhendi leiate valla koduleheküljelt http://www.arevald.ee/index/ .
Ootame rohket osavõttu!
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Maniküür 75.- / 100.- (maniküür, massaaž, lakk)
Pediküür 175.- (pediküür, koorimine, massaaž, lakk)
Depilatsioon 25.- kuni 150.Kulmud, ripsmed, komplekt 50.Kulmude värvimine 35.Ripsmete värvimine 40.Küünte värvimine 25.- nii käte kui jalgade puhul !
Hinnale lisandub maalingu ja kleepsude hind !
Hindadele lisandub transpordikulu!!!!!

Telefon 56 933 906 ANDRA

NÜÜD VÕIMALUS TELLIDA KA ORIFLAME TOOTEID
NOVEMBRIKUU JOOKSUL -10% KATALOOGI HINNAST!!!
Endiselt
saab
Seltsimaja
Kohvikus äripäeviti kell 9- 16
süüa sooja toitu ja reedeõhtuti
on avatud baar. Ära masuta tule sööma, inimestega juttu
vestma või lauatennist ja
koroonat mängima!

18. septembril avatud noortetuba-jõusaal, mis sai renoveeritud
kohaliku omaalgatuse programmist saadud toetuse abil ning
vaprate töömeeste toel ootab jätkuvalt treeningvahendeid, mida
te kodustes tingimustes enam ei kasuta. Kui olete nõus
vahendid jõusaali kasutusse andma, võtke ühendust klubi
juhataja Sirje Pilteriga tel: 4451866. Valla noored on Teile
selle eest väga tänulikud.

Eveli Kuslap

4. detsembril toimub EAKATE JÕULUPIDU .
Täpsem informatsioon kättesaadav külade teadetetahvlitelt ja
sotsiaaltöötajtelt tel. 44 518 76; 53 339 478; 52 93 053

Merisea tüdruk Murumunake
otsib merisea poisist sõpra.
Info telefonil 5203412

Novembrikuu lõpuni toimub
Are Raamatukogus
RAAMATUVAHETUSLAAT.
Kõik soovijad võivad
raamatukokku tuua oma kasutult
seisvaid raamatuid ja viia koju
huvipakkuvaid teoseid.

TULE AEROOBIKASSE!!!
Teisipäeviti kell 19.30 Are koolimajas
Strong&Balance (süvalihaseid treeniv ja
tasakaalu arendav treening). Sobib hästi ka
neile, kes ei pea lugu aeroobsest liikumisest
ja hüppamisest.
45 krooni üks kord, kuukaart 150 krooni.
Neljapäeviti kell 19.30 Pärivere klubis
Aeroobika e. aeroobne treening, millele järgneb lihastöö.
Kaasa võtta võimlemismatid ja võimalusel ka hantlid.
45 krooni üks kord, kuukaart 150 krooni.
Mõlema päeva kuukaart 300 krooni.
Treener Marge Rull, tel. 5092901.
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Üks tugev käepigistus,
üks tugev musimatsatus
on kokku
üks suur õnnitlus!

ÕNNITLEME
pisipere puhul!

ÕNNITLEME!
01.11
02.11
05.11
08.11
09.11
12.11
16.11
21.11
22.11
23.11
27.11
30.11

AINO ANNUSTE
AIME MADISSON
AITA SANDER
TAIVO VAAR
LIIVI ANTSO
ANTY LOHU
HILJA SAARD
MART LOSSMANN
KARL SILDVEE
HERMANN SOOSAAR
AINO-VIIVU KAASIK
ANNA KALDEN

02.12
05.12
05.12
06.12
06.12
06.12
08.12
11.12
12.12
12.12
16.12
17.12
20.12
22.12
24.12
25.12
27.12
31.12

EERIK MADISSON
LEILI PIHU
REET ALAMAA
ERNST AASMÄE
HERTA LOHU
VILMA EENSALU
VLADIMIR KALDEN
GAIDA PITKMANN
LINDA SOOSAAR
AGNES KIVIKAS
AIME KAPP
JÜRI LÄÄNE
NAIMA VÄRBU
VEERA TUISK
VELLO KOLLA
KAI SIMSON
ASTRID SINISALU
JAAN LUUR

70.a. Niidu küla
72.a. Kurena küla
70.a. Parisselja küla
73.a. Eavere küla
71.a. Suigu küla
73.a. Võlla küla
85.a. Are alevik
71.a. Suigu küla
87.a. Suigu küla
85.a.Lepplaane küla
70.a. Murru küla
74.a. Are alevik
50.a. Kurena küla
75.a. Are alevik
60.a. Niidu küla
90.a. Niidu küla
79.a. Võlla küla
77.a. Niidu küla
80.a. Are alevik
55.a. Suigu küla
82.a.Lepplaane küla
81.a. Suigu küla
50.a. Are alevik
60.a. Suigu küla
79.a. Elbu küla
84.a. Suigu küla
50.a. Suigu küla
60.a. Are alevik
55.a. Are alevik
83.a. Niidu küla

Valimised on läbi, kuid hulk tähtsaid otsuseid ootab veel
ees. Kahjuks kummitab ”masu” ka vallalehte, seetõttu
ilmub järgmine leht alles detsembri keskel. Kui tahate oma
jõuluüritusi reklaamidavõi õnnitleda, saatke oma kirjad ja
teated ära hiljemalt 1. detsembriks.
Päikest Teile kõigile sellesse pimedasse sügisaega!
Toimetaja
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8. oktoobril sündis Lepplaane
külas Gerli Resevile ja Mauno
Kuusile poeg
ROBIN KUUS
13. oktoobril sündis Are
alevikus
Liis Killometsale ja Mati
Lepparule tütar
KERLI LEPPARU

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

