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TÄNA LEHES:

Are valla infolehe algusest räägib selle lehe asutaja
Ma arvan, et esimene Are Valla Infoleht tuli välja 1996.a. septembris.
Idee sellise lehe väljaandmiseks tuli vallavanem Leho Pahkilt. Lehe
kaudu sai vallarahvas infot volikogu ja vallavalitsuse tööst. Võib-olla
andsid esimesele lehele tõuke ka saabuvad kohalikud valimised sama
aasta sügisel. Lootsime lehe kaudu jagada ka muud infot vallas toimuvate
sündmuste kohta ja ootasime valla ettevõtete ja elanike teateid, kirjutisi,
mida algul ei olnud eriti palju. Pidi käima ja paluma, et kirjuta nüüd ka
midagi. Suurema osa lehest võtsidki enda alla volikogu ja vallavalitsuse
istungite protokollide ülevaated ja vallavalitsuse teated.
Esimesed lehed olid trükitud arvutil ja paljundatud vallavalitsuse
paljundusmasinal. Sellest tulenevalt oli esimeste lehtede kvaliteet vahest
päris vilets, sest pahatihti paljundus tõrkus või sai tahm otsa. Infolehe
trükiarvu täpselt ei mäleta, aga arvan, et see oli alla 300. Leht oli trükitud
neljale leheküljele. Kindlat ilmumisaega polnud, aga enam-vähem kord
kvartalis tuli uus leht välja.
Sel ajal polnud vallal kodulehte internetis ega e-posti aadresse. Kogu info
jõudis vallamajja käsikirjades või arvutis trükitult. Seega tuli lehe
materjal uuesti arvutisse toksida. Levitamine käis enamasti postiljonide
kaudu, kes koos muu postiga toimetasid ka valla infolehe postkastidesse.
Leht jõudis elanikeni tasuta ja seda võis saada ka vallamajast.
2001.a. novembrist hakkas lehe materjali kokku koguma ja vormistama
Karel Tölp. Lehe trükkimine ja levitamine jäi samaks.
Alates 2002. a. augustist muutus leht paksemaks – kaheksa lehekülge ja
nimeks sai Are Valla Leht. Lehe trükiarv oli 350 ja seda trükiti
trükikojas. Lehte toimetas Karel Tölp. Selleks ajaks oli lehes infot juba
väga paljudest valdkondadest ja kaastöötajaid oli mitu. 2003. aasta suvest
lisandus toimetajate hulka Leelo Lusik, kes seda tööd ka siiani teeb.
Tore, et see leht on siiani käigus, vallarahva hulgas oma koha leidnud
ning 100. numbrini jõudnud.
Tee sai korda

Edu ja õnne soovides
Hindrek Liik
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TEHTUD – TEGEMISEL
Sügis on meid soojalt vastu võtnud ning paljudes peredes käib vilgas tegevus, et kõigi sügistöödega ühele
poole jõuda. Vallavalitsusel küll peenramaa puudub, kuid siingi käib vilgas tegevus, mis viimase paari kuu
jooksul on eriti hoogustunud.
Lõppenud on pikalt plaanitud ning põhjalikult ettevalmistatud Suigu
küla keskuse elanikele kvaliteetse ja tervisele ohutu joogivee tagamise
projekt. Selle raames rajati 2009.- 2010. aastal Suigu küla keskusesse
uus joogiveetorustik, tuletõrjeveevõtukoht ning puurkaev-pumpla. I
etapil ehitati välja puurkaev pumpla, suurem osa torustikest ning
veehoidla. II etapp tulenes I etapi tööde käigus ilmsiks tulnud lisatööde
vajadusest. Seetõttu sai käesoleva aasta juunis veel üks 160 000
kroonise mahuga ehitushange välja kuulutatud, et tagada kõigile
tänastele liitujatele fluorivaba vesi. Ehitustööde peaöövõtja oli OÜ
Vändra MP ning omanikujärelevalvet teostas OÜ P.P. Ehitus. Kõik said
oma töödega suurepäraselt hakkama. Projekti mõlemat ehitustööde
etappi toetas Keskkonna Investeeringute Keskus (KIK) kogusummas 1
548 967.38 krooni. Valla omaosalus oli ehitustöödel 389 427.42 krooni. Suur tänu Keskkonna
Investeeringute Keskusele toetuse eest!
Tegemisel on aga veel hulga muid projekte. Viimase kolme kuu jooksul oleme välja kuulutanud kaheksa
erinevat väikehanget. Tehtud on Are klubi koridoride ja WC-de remont. Vastavalt päästeameti
ettekirjutustele on vallamajja ja klubisse paigaldamisel automaatne tulekahjusignalisatsioon ning
evakuatsioonivalgustus. Suigu küla keskusesse paigaldati uued tänavalgustuslaternad, mis peaks edaspidi
enam elektrit säästma. Lisaks said tänavavalgustuse ka Are alevikus asuva Põllu tänava elanikud ning
korrastamisel on osa Pärivere tee äärsest valgustusest. Kõiki vanu valgusteid käesoleval aastal välja
vahetada ei jaksa, kuid loodame seda teha järgmisel aastal.
Hoo oleme sisse lükanud Suigu Lasteaed-Algkooli renoveerimise plaanidele. Üks suur töö oli lasteaia
köögibloki renoveerimise rahastustaotluse esitamine EAS-le. Selleks sai vastvalminud hoone
renoveerimisprojekti põhjal välja kuulutatud kolm hanget (köögibloki renoveerimiseks, suurköögiseadmete
soetamiseks ning omanikujärelevalve teostamiseks). Nüüd jääb edasi üle ainult loota, et rahastajate poolt
tuleb positiivne otsus, et siis juba järgmisel suvel lasteaia köögis kapitaalne remont teha. Lisaks on LasteadAlgkooli renoveerimisprojekti põhjal esitatud KIK-le projektitaotlus maaküttel baseeruva küttesüsteemi
väljaehitamiseks. Seda vastust ootame aasta lõpuks. Kui mõlemad projektid saavad heakskiidu oleme
saanud suure sammu edasi hariduse edendamisel ning kulude kokkuhoiul.
Sel nädalal kuulutame välja järgmise hanke Are aleviku ühisveevarustuse,
kanalisatsiooni ning sadevee torustike tööprojekti koostamiseks. Tegu on
Kooli ja Kaldeni tänavate torustike ühendamise II etapiga, mis on juba saanud
KIK-ilt positiivse otsuse rahastamise kohta. Plaanipäraselt peaksime talvel
saama ühele poole projekteerimisega, et siis juba kevadel ehitushange välja
kuulutada.
Kogu selle viimase aja pingelisema, kuid seejuures vägagi tulemusrohke töö
eest tahan tänada kogu vallavalitsuse kollektiivi, et nad kõigele sellele on
kenasti vastu pidanud ja Kert Alamaad, kes on hulga vaeva näinud selle
nimel, et Are valla ühisveevärk ja kanalisatsioon saaks kaasajastatud.
Jõudu ja jaksu kõigile vallaelu edendamisel ning head sisseelamist uuele vallasekretärile.
Kui kellegi tekib seoses kirjutatuga veel küsimusi siis pöörduge aga julgelt otse minu poole, olen alati
rõõmuga valmis kõigile teie küsimustele vastama.
Kena sügise jätku.
Lauri Luur
abivallavanem
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27. augusti Are Vallavolikogu istungi otsused:
1. Ülevaate Suigu Lasteaed-Algkooli ning Are Põhikooli valmisolekust õppeaasta alguseks andsid
Anneli Uibu ja Tiia Puusild.
2. Are valla 2010. aasta lisaeelarve I lugemine.
3. Määrati Are vallas Eavere külas asuva karjääri, pindala 22670 m², maa sihtotstarbeks üldkasutatav
maa 100 %.
4. Otsustati võõrandada otsustuskorras Are valla omandis olev Are vallas Are alevikus asuv Kaldeni
tn 7 kinnistu, kinnistu pindala 1976 m², sihtotstarve elamumaa 100%, kinnistul asuvate garaažide
ehitajatele ja faktilistele kasutajatele või nende järeltulijatele või garaažiboksid ostu-müügi korras
koos korteriga omandanutele kaasomandisse.
5. Otsustati muuta Are aleviku ja Kurena küla vahelist piiri. Are valla üldplaneeringuga on piiri
muutmine ette nähtud.
6. Moodustati konkursi „Kaunis Kodu“ komisjon koosseisus: Leelo Lusik, Heli Tõrva, Olavi Põllu,
Reet Alamaa, Jaanus Männik, Lauri Luur ja Signe Rõngas. Komisjoni esimeheks kinnitati Heli
Tõrva.
7. Kinnitati alatise haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu noorte- ja spordijuht Kristi Kivisaar ning
arvati välja seoses lahkumisega valla spordijuhi kohalt Rein Semenov.
8. Kinnitati Are valla avaliku korra eeskiri. Eeskirjaga on võimalik tutvuda Are valla kodulehel
www.arevald.ee
9. Informatsioon:
9.1 Info volikogu 15.05.2009 otsuse nr 13 „Jõesauna kinnistu võõrandamine
otsustuskorras“
täitmisest.
9.2. Info jäätmeveo konkursi vaidlustamisest.
9.3. Volikogu liikme Ivar Puurami sõnavõtt.

24. augusti Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Tunnistati hanke „Suigu Lasteaed-Algkooli renoveerimise eelprojekti ja köögiploki tööprojekti
ekspertiisi teostamine“ edukaks pakkumuseks OÜ Rapla KEK esitatud hinnapakkumus
maksumusega 36 000 krooni koos käibemaksuga. Pakkumused esitasid veel Monoliit OÜ ja Viive
Ehitus AS.
2. Kinnitati projekteerimistingimused sauna ehitamiseks Kausilaane kinnistule Võlla külas.
3. Anti välja korraldus väljastada kasutusluba Vahtriku kinnistule rajatud puurkaevule.
4. Kinnitati hajaasustuse veeprogrammi kaudu 2010. a toetust saanud projekti lõpparuanne ning anti
korraldus välja maksta toetus.
5. Anti välja korraldus lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kinnistud, millede omanike
taotlused olid põhjendatud.
6. Määrati Are vallas Are alevikus asuva Are vallale kuuluva Oja pumbamaja teenindamiseks vajaliku
maa suuruseks 135 m².
7. Anti välja korraldus nõustuda Sookolli ja Tondisoo katastriüksuste vahelise piiride muutmisega
ning määrata piiride muutmise tulemusel uutele katastriüksustele sihtotstarbed ja koha-aadressid.
8. Anti välja korraldus lubada jäätmevaldajate omavaheliste kirjalike kokkulepetega ühiste
jäätmekonteinerite paigaldamine.
9. Anti välja korraldus maksta 1. septembril 13 lapse vanemale ühekordne koolitee alustamise toetus
summas 19 500 krooni.
10. Arvestades majanduskriisi ning töötusest tulenevat perede rasket majandusolukorda, tegi
vallavanem Jaanus Männik ettepaneku maksta ühekordset koolitoetust Are valla koolide
vähekindlustatud perede lastele. Toetuse suuruseks otsustati määrata 700 krooni lapse kohta ning
toetuse maksmise aluseks on lapsevanema avaldus. Otsuse toetuse määramise kohta teeb
vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul.
11. Anti välja korraldus maksta sotsiaalse kaitse eelarvest:
• Ühekordsed toetused summas 3172 krooni 4 inimesele
• Toimetulekutoetused summas 15 085 krooni 11 inimesele
• Täiendavad sotsiaaltoetused summas 600 krooni 3 inimesele
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12. Informatsioonid:
• Info koolide valmisolekust õppeaasta alustamiseks
• Are valla 2010. aasta lisaeelarve eelnõust.
• Are valla avaliku korra eeskirjast
• Osalemisest Rohelise Jõemaa mängudel
• Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna auditist
14. septembri Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Anti välja korraldus väljastada kasutusluba Suigu küla ühisveevarustuse torustikele, puurkaevpumplale ja tuletõrje veevõtukohale.
2. Anti välja korraldus väljastada kirjalik nõusolek piirdeaia ehitamiseks Are alevikus asuvale Tori tee
1 kinnistule tingimusel, et piirdeaeda ei rajata kallasrajale.
3. Kinnitati projekteerimistingimused tuletõrje veevõtukoha ehitamiseks Peedi kinnistule Tabria
külas.
4. Kinnitati projekteerimistingimused Pärivere tee 7 asuva kortermaja rekonstrueerimiseks.
5. Tunnistati Suigu Lasteaed-Algkooli köögiploki renoveerimise edukaks pakkumuseks AS Pärnu
REV esitatud pakkumus maksumusega 939 900 krooni (koos käibemaksuga). Kaks firmat loobusid
pakkumuse esitamisest.
6. Tunnistati Suigu Lasteaed-Algkooli köögiseadmete soetamise edukaks pakkumuseks Bestmarki
Suurköökide AS esitatud hinnapakkumus maksumusega 318 792 krooni (koos käibemaksuga).
Pakkumused esitasid veel Metos AS, Dieta AS ja Farwelli Kaubanduse OÜ.
7. Tunnistati Suigu Lasteaed-Algkooli köögiploki renoveerimise omanikujärelevalve teostamise
edukaks pakkumuseks FIE Peeter Tilk esitatud hinnapakkumus maksumusega 14 400 krooni (koos
käibemaksuga). Pakkumused esitasid veel OÜ Rapla KEK ning OÜ PP Ehitus. Toimunud kolme
hanke puhul sõlmitakse hankelepingud vaid tingimusel, et projekti kaasfinantseerib EAS
regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi kaudu.
8. Tunnistati Are aleviku ja Suigu küla keskuse tänavavalgustuse renoveerimise edukaks
pakkumuseks Halinga Energeetika OÜ esitatud hinnapakkumus summas 58 353.58 krooni (koos
käibemaksuga). Suigu küla keskuse tänavavalgustuse renoveerimine näeb ette vanade valgustite
asendamise uutega ning paigutuse korrigeerimist. Are alevikus tuleks muuta 9 valgusti asukohta,
mille tulemusel saaks tänavavalgustuse ka seni ilma valguseta olnud Põllu tänav.
9. Anti välja korraldus väljastada ehitusluba Suigu Lasteaed-Algkooli renoveerimiseks.
10. Kinnitati Are alevikus asuva Kaldeni tn 8 katastriüksuse jagamisega tekkivate kü-te nimed,
sihtotstarbed ja koha-aadressid.
11. Kinnitati Eavere küla Jaagu katastriüksuse jagamisega tekkivate kü-te nimed, sihtotstarbed ja kohaaadressid.
12. Anti välja korraldus lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks isikud, kelle taotlused olid
põhjendatud.
13. Lubati jäätmevaldajate omavahelise kirjaliku kokkuleppega ühise jäätmekonteineri paigaldamine.
14. Otsustati maksta ühekordset koolitoetust Are valla koolide vähekindlustatud perede lastele 700
krooni lapse kohta kogusummas 14 000 krooni.
15. Anti välja korraldus garanteerida valla õpilaste (Rebecca Türnpuu, Kaisa Rõngas, Joosep Kuslap,
Melissa Lemke, Maarja Täht, Daniel Jeršov) eest huvikooli tegevuskulu tasumine perioodi
01.09.2010 – 31.12.2010 eest.
16. Otsustati toetada Pärnumaa Kutsehaigete Ühingut 2000 krooniga.
17. Anti välja korraldus eraldada tegevustoetust 25 00 krooni MTÜ Hoolivad Südamed naisseltsi ja
noortele suunatud projektidele ja ürituste läbiviimiseks.
18. Vallavanem Jaanus Männikut asendab alates 17. septembrist 2010 kuni vallavanema haiguslehe
lõpetamiseni abivallavanem Lauri Luur.
19. Vallavalitsuse liikmete vahel toimus arutelu Are valla aastapäeva ja vallakeskuse 30. aastapäeva
tähistamise teemal.
20. Informatsioonid:
20.1. Heli Tõrva andis ülevaate „Kaunis Kodu“ konkursi tulemustest.
20.2. Volikogule esitatavast lisaeelarve eelnõust.
20.3. Are alevikus asuva vallale kuuluva Kaldeni 7 kinnistu võõrandamisest.
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20.4. Osalemisest maakonna parimate ettevõtete tunnustamisel. Üritusel otsustati osaleda.
20.5. Vallavanem Jaanus Männik tutvustas uut vallasekretäri Eve Atkat ning andis lilled kauaaegsele
vallasekretärile Aino Vaarmaale viimase vallavalitsuse istungi puhul.

Kaunid kodud meie vallas
Augustikuu viimastel päevadel liikusid „Kauni kodu“
konkursi komisjoni liikmed vallas ringi, eesmärgiga
selgitada välja Are valla kanimad kodud,
korterelamud ja korrastatumad tootmishooned.
Oli küll arvamusi, et asi on hiljaks jäänud, kuid igal
aastaajal on oma võlu. Nähtud aiad ja koduõued olid
hilissuvises päikesepaistes väga kaunid.

Kauneim eramu – perek. Tugedamid Are alevikust

Perekond Täht ja Hark Suigu külast

Rõõm on tõdeda, et paljud on hakanud oma
koduõuesid rohkem hooldama ja kaunistama. On n.ö.
uusi tegijaid ja juba varasematest aegadest tuntud
kodukaunistajaid. Tublid ja tunnustust väärivad on
need, kelle aiad ja õued on pidevalt korras. See eeldab
peaaegu ühte lisatöökohta (8tundi tööd päevas). Kuid
hea on vaadataka neid majaümbrusi, kus igapäevase
töö kõrvalt jõutakse ja tahetakse elementaarne hooldus
ära teha. Erinevad on ka hooldatavad pinnad – mõni
niidab muru tunniga ära, teisel kulub selleks terve
päev. Kõik õued ja aiad isemoodi,sest igaüks teeb ikka
oma maitse järgi. Peaasi, et asjaosaline oma loodu
keskel end hästi tunneb ja rahul on.
Võib öelda, et silmailu jätkus ringkäigu jooksul
küllaga, ilusaid aedu ja õuesid on meil palju. Igas
paigas, mida külastasime oli midagi erilist ja kaunist,
sellele kodule omane nurgake või asjake. Sellepärast
oligi paremusjärjestust väga raske paika panna ja
kaunimatest kaunim leida. Tunnustust on kõik
nominendid väärt.
Seekord otsustas komisjon järgmiselt:
ERAMUD
1. koht - Lii ja Ants Tugedam, Aelika Kurgmann,
Andrus Tugedam Are alevikus. Oli suur, avar,
piirideta. Kujundus lihtne, maitsekas, köitev,
puhkekohti nii noortele kui vanadele. Tegemist on
kahe põlvkonna koduga, kus kõik pereliikmed on
andnud oma panuse.
2. koht - Eve Täht ja Erik Harki elamu Suigu
külas. Samuti suur, avar, piirideta. Noore pere
koduõu, kus väheste vahenditega on saavutatud hea
tulemus. Domineerisid kivi ja puu.

Perekond Piirmets Are alevikust

3. koht - Evi ja Ats Piirmets Are alevikus – on juba
„vanad tegijad“. Ümbrus alati lilli täis, korras ja hooldatud.
3. koht – Maie ja Rein Nahku Niidu külas. Perenaine tegeleb kodukaunistusega juba mitu aastat, pidevalt
laiendades ja täiendades sortimenti. On lisandunud looduslik mänguväljak lapselastele.
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Silma hakkasid ja meelde jäid:
Sirje ja Mihkel Pilteri õues puhkenurk uhke maakivist
välikaminaga;
Agnes ja Aare Kontsoni krunti piirav pilkupüüdev ja
väga korrektne kuusehekk;
Sirje ja Ants Põldsaare koduõu, kus kogu krunt on
filigraanselt korras – väga palju lilli ja puuliike,
korralikult laotud kiviääristused, erineva kujundusega
nurgakesed. Kahju ainult, et maa-ala selle kõige
mõjule pääsemiseks on liiga väike.
Perekond Nahku Niidu külast

Lea Eametsa lapsesõbralik ja suur hooldatud õu,
põnevad kujunduselemendid – nt. sokkide
kuivatamise puu, põdrasarvedega frees jne.

Tiiu Tõnsingu suur taluõu, mis paari viimase aasta töö tulemusena on saamas uut ilmet.
Kaunid ja hooldatud on veel Marika ja Arnold Kakko ning Maarika Kakko ja Indrek Merilaht´i eramute
ümbrused.
KORTERELAMUD
1. koht - Kooli tn. 7 Are alevikus. Maja on varem
heakorra konkursil tunnustust leidnud, ka praegu
kõige ilusam korterelamu vallas.
Äramärkimist väärib ka Suigu küla ridaelamu, mille
juurde kuulub majaelamike poolt rajatud ja alati
hooldatud mänguplats.
TOOTMISHOONED
1. koht – Sirje ja Peeter Aassalu lüpsikarjalaut
Tabria külas. Ümbrus laitmatult puhas ja korras.
Silmale väga kena vaadata.

Kauneim tootmishoone – perek. Aassalu Tabriast

Hooldatud ja niidetud tootmishoonete ümbrused on
veel AS Rigoril Niidu külas ja AS Treffeksil Kurenas.
Külades jäid meelde veel Kurena külast Aime Madissoni koduõu, kus vaatamata erinevatele
ringilippavatele koduloomadele on kõik rikkalikult õitsev ja tulijat tervitab kena talusilt.
Tiiu ja Peeter Aluste koduõu Elbu külas on suur ja avar ning alati korralikult niidetud.
Heidi ja Reino Raskil Eavere külas on vana taluõu kenasti korrastatud.
Raivo Reinsalu, Anita Mölderi, Elge Blande ning Raavo Reinsalu koduõues Pärivere külas on ohtralt lilli
ja kena jalutusrajaga ümbritsetud tiik.
Maido Uustalul Murru külas on suur territoorium, mis hoitakse kenasti korras ja arendatakse pidevalt edasi.
perekond Seileril Võlla külast on suur maa-ala kenasti korrastatud ja niidetud.
Ene ja Alari Heinaste Lepplaane külast, kelle kodu on väike, armas ja ka kenasti korda tehtud
Aita Sander jõuab koos poja Tanel Sanderiga oma tänuväärse töö kõrvalt ka oma aia ilusti korras ja
vaatamisväärse hoida.
Merike ja Kalju Kaldeni kodu Pärivere külas on juba eemalt pilkupüüdev. Suur töö on ära tehtud.
Annika ja Margus Ojametsa kodu Are alevikus, kus on hooldatud suur pind, hästi palju eksootilisi puid,
põõsaid, ja ohtralt lilli. Jättis kena mulje.
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Suur tänu kõigile tublidele inimestele, kes muude tööde tegemiste kõrvalt leiavad aega koduümbruse
korrastamiseks. Tea, et Sinu kodu heakord on üks osa kogu valla heakorrast.
Kidlasti on veel palju ilusaid ja korras kodusid, kuhu sel aastal ei jõutud. Järgmiseks korraks andke
osalemiseks endast märku, sest kodu külastamiseks peab olema omaniku nõusolek. Siinkohal tänamegi
kõiki tublisid, kes lahkelt om koduõue lubasid vaadata.
Konkursi võitjate tunnustamine toimub valla aastalõpu peol detsembrikuus.
Seniks jõudu tööle ja jätkuvat ilumeelt.
Komisjoni nimel Reet Alamaa

Häirenuputeenus kindlustab hädalisele kiire abi
Eakate või puuetega inimeste ja nende omaste igipõline mure – kas haige vanainimene tuleb endaga
üksinda kodus turvaliselt toime – on saanud kõikjal üle Eesti uut leevendust.
Pidev muretsemine viib nii mõnegi sugulase mõtted hooldekodule, kus vanainimene on hoolduspersonali
silme all ning probleemide korral on abi käeulatuses. Samas tõdeme sedagi, et inimesed hea meelega oma
kodust lahkuda ei soovi ja veedaksid ka oma vanaduspäevi ikka oma armsaks saanud kodus. Tekibki
küsimus kuidas oma kodus iseseisvalt elamist turvaliselt ja muretumalt võimaldada.

Teenuste Hinnakiri
HÄIRENUPUTEENUS SEADMETE RENDIGA
Liitumine: TASUTA
Sotsiaalvalvesüsteem*: TASUTA
Kuumaks: 485 kr e. 31 eur (sisaldab kuni 10 minutit
häirekõnesid)
Kuumaks GSM seadme korral:
689 kr e. 44 eur (sisaldab kuni 10 minutit häirekõnesid)
HÄIRENUPUTEENUS SEADMETE VÄLJAOSTUGA
Liitumine: TASUTA
Sotsiaalvalvesüsteem*: 3990 kr e. 255 eur
GSM sotsiaalvalvesüsteem*: 6245 kr e. 399 eur
Kuumaks: 345 kr e. 22 eur (sisaldab kuni 10 minutit
häirekõnesid)
ARVELDUSTE HINNAKIRI
Häirekõne: 6,2 kr e. 0,4 eur/minut (iga minut alates 11.
häirekõne minutist jooksval kuul)
Paigaldus ja koolitus: Alates 501 kr e. 32 eur (oleneb
objekti asukohast ning paigalduse keerukusest)
Süsteemi mahavõtmine:Alates 501 kr e. 32 eur (sisaldab
kohalesõitu)
Kaugjuhtimisega süsteemi seadistamine: 250,35 kr e. 16
eur/ kord
Tehniku väljakutse: Alates 501 kr e. 32 eur / iga alustatud
töötund 250,35 kr e. 16 eur
Tehniku kiirväljakutse töövälisel ajal
Kiirväljakutse töövälisel ajal (tööpäevadel 18.00 – 09.00
ning nädalavahetustel) alates 501 kr e. 32 eur / iga alustatud
töötund 406,8 kr e. 26 eur
Arve väljastamine paberil: 15,65 kr e. 1 eur
E-arve: TASUTA
Otsekorraldus: TASUTA
* Sotsiaalvalvesüsteemi standardpakett sisaldab
hoolekandetelefoni ja ühte häirenuppu
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Meditech Estonia on selle aasta kevadest
käivitanud
esimesena
üle-Eestilise
häirenuputeenuse, mis pakub vanurite ja
puuetega inimeste hoolekandes uue ja parema
kvaliteedi.
Pidevalt käeulatuses olev häirenupp
võimaldab vajadusel kohe abi kutsuda ja end
kodus
turvalisemalt
tunda.
Üleriiklik
häirenuputeenus aitab eelkõige eakaid ja
puuetega inimesi, kes ühtpidi soovivad
iseseisvat elu, teisalt aga kindlustunnet, et kui
ta peaks kasvõi kukkuma ja ise püsti ei saa, on
abi kogu aeg kõigest ühe nupuvajutuse
kaugusel.
Ka väga eakad teenuse tarbijad kinnitavad, et
teenus annab juurde kindlustunnet. Seade on
väga lihtne ja selle kasutamist ei pea keegi
pelgama!
Süsteem
koosneb
tavatelefonivõi
mobiilivõrku ühendatud hoolekandetelefonist
ja randmel kantavast häirenupust. Punasele
nupule vajutades saadakse koheselt ühendust
ööpäevaringselt töötava Medi kõnekeskusega.
Hoolekandetelefon võimaldab
kahepoolset
suhtlemist
abivajaja
ja
kõnekeskuse
telefonioperaatoriga
elupaiga igast nurgast
eeldusel, et ruumide vaheuksed on avatud ning
abivajaja ja keskus kuulevad teineteist.
Vastavalt häire sisule informeeritakse abivajaja
kontaktisikuid,
kelleks
võib
olla
hooldustöötaja, lähedased, naaber jt või
kriitilise olukorra puhul kiirabi, päästeamet,

politsei. Isegi kui operaator abivajajat ei kuule, edastatakse siiski häireteade kontaktisikule, kes läheb
seejärel kohapeale asjaolusid kontrollima.
Abi on kättesaadav ka juhul, kui abivajaja asub
hoolekandetelefoni kuuldeulatusest veidi eemal, näiteks koduhoovis.
Sotsiaalvalvesüsteemiga saab siduda lisaks ka erinevaid andureid, millest kõige olulisemaks on kindlasti
suitsuandur, mis lisaks kohapealsele häirele informeerib koheselt ka kõnekeskust, mistõttu on võimalik
saata koheselt abi kohale. Seega aitab üle-Eestiline
häirenuputeenus inimesi lisaks tervisehädadele ka tuleõnnetuste
või turvaprobleemide korral.
Kokkuvõtteks:
kõnealuse sotsiaalvalvesüsteemi moodustavad:
• Hoolekandetelefon ja randmel või kaelas kantav
häirenupp
• Hoolekandetelefon ühendub nii lauatelefoni- kui
mobiilivõrku
• Häirenupp töötab valveseadmest kuni 150 meetri
raadiuses
• Saadaval erinevad lisaseadmed - suitsuandur, kukkumisandur, liikumisandur jpm.
HÄIRENUPUTEENUS
• Häirenupule vajutades võtab hoolekandetelefon ühendust 24h töötava kõnekeskusega
• Kõnekeskus võtab häireteate vastu, püüab isikuga suhelda, selgitada välja häire põhjuse ja mure
tõsiduse ning seejärel:
o lahendab probleemi telefoni teel
o teavitab häire andnu kontaktisikuid - hooldustöötaja, sugulane, naaber vm
o vajadusel kutsub viivitamatult välja kiirabi, päästeameti, politsei vm
• Kõned salvestatakse ja kõnestatistikat analüüsitakse personaalsemaks teenindamiseks.
Maksumus
Seadmeid võib välja osta või rentida. Teenuse kuutasu sõltub mitmetest asjaoludest, ja algab 345 kroonist,
seadmete rendi puhul 485 kroonist.
Meditech Estonia OÜ
www.medi.ee
Esmaspäevast, 20. septembrist on Are vallamajas tööl uus
vallasekretär EVE ATKA.
Järgnevalt temalt lühike tutvustus ....
Olen sündinud ja kasvanud Pärnu-Jaagupis. Viimased viis aastat olen
elanud Sauga vallas. Peres kasvab üks laps.
Keskkooli lõpetasin Pärnus, millele järgnesid õpingud Tallinna
Majanduskoolis, kus omandasin kohtusekretär-kohtutäituri eriala.
Kutsehariduse omandamisel asusin koheselt õpitut ka praktikas
rakendama ja alustasin sekretärina tööd täiesti uues Pärnu Maakohtu
alluvusse
loodud
süsteemis
–
Pärnu
Maakohtu
kriminaalhooldusosakonnas. Paralleelselt töötamisega jätkasin
õpinguid TÜ Pärnu Kolledžis sotsiaaltöö korralduse erialal.
Kriminaalhooldusosakonnas sekretärina töötades läbisin konkursi ja
kriminaalhooldaja koolituse ning osutusin ametniku kohale valituks. Kolmeaastase pausi järel õpingutes
tekkis järjekordne soov uute teadmiste omandamise järele ja huvi poliitika, valitsemise ja juhtimise vastu
viis mind Tallinna Ülikooli, kus läbisin magistriõpingud riigiteaduste erialal. Käesoleva aasta maikuus
täitus mul 12 aastat tööstaaži Pärnu Kriminaalhooldusosakonnas. See number sai määravaks ja otsustasin
oma elus uue lehekülje pöörata. Seda uut lehekülge ma nüüd siin Ares koos teiega alustangi!
Meeldivale koostööle lootma jäädes,
Eve Atka
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MEIE KOOLID …
Veelkord Are valla haridusasutustest …
Seda kirja ajendas mind kirjutama 2. septembril Suigu Lasteaed-Algkoolis toimunud koosolek. Juhataja
Anneli Uibu oli kokku kutsunud koolilaste vanemad, õpetajad, Are PK direktori Tiia Puusilla ja vallavanem
Jaanus Männiku. Suigu Lasteaed-Algkooli lapsevanemad võisid südamel olevaid küsimusi esitada.
Kokkuvõttes tuli minu arvates sellest koosolekust suur laat, kus lapsevanemad püüdsid üksteist üle
trumbata – kes suudab rohkema asju leida, milles Are kool on halb. Mind tegi eriti kurvaks see, et kõige
suuremad sõnavõtjad olid just need, kel polnud suurt ettekujutust Are koolist. Küla peal pidavat pidevalt
levima jutud Suigu kooli kinnipanekust, lapsi hirmutatavat Are Põhikooliga, lapsevanemad ei taha oma
lapsi Are Põhikoolile „ohverdada“ jne. Are Põhikool on väga tore kool ja minu arust aina toredamaks läheb
(vaata meie selleaastaseid toimunud üritusi http://arekoolis.blogspot.com ). Linnas ei oota kedagi
pudrumäed ja piimajõed. Teismelised on igal pool ühesugused, ainult linnas on neid ühe ruutmeetri peal
tunduvalt rohkem. On rohkem ka ahvatlusi, kiusamisi ja kindlasti on kontroll lapse tegemiste üle väiksem.
Aga meil on minu arust kõik väga head klassijuhatajad ja alati annab suhelda ka direktori või
õppealajuhatajaga. Muidugi on linnas suurem huvitegevuste võimalus, kuid Are Põhikoolist ei ole selle
pärast keegi linna läinud, sest bussiühendus linnaga on väga hea ja lapsed saavad siit kenasti linna sõidetud.
Ka on meil uus noorte- ja spordijuht, kes kohapeal igasuguseid tegevusi pakub, avaldage ainult soovi.
Suigu Lasteaed-Algkooli ei ole võimalik kinni panna hetke mõtte ajel, et keegi kusagil kabinetilaua taga
kirjutab millelegi alla. Sellele otsusele peab eelnema pikk töö – läbirääkimised, arutelud ja asi lõpeb
volikogu otsusega. Et sügisel kool sulgeda, peab need otsused olema tehtud sama aasta 31. märtsiks. Selle 8
aasta jooksul, mil mina olen volikogus olnud, on ainult ühel korral jutuks tulnud Suigu kooli olukord ja
sedagi ainult informatsioonipunktina (mitte otsusena). Kui kellelgi tekib probleeme erinevate juttude
usutavuse kohta, siis olen alati meeleldi nõus vastama igasugustele küsimustele nii mailitsi kui telefoni teel.
Olgem mõistlikud ja see vastu rinda tagumine, et meil mõni kool on palju parem ja mõni palju kehvem, ei
vii kedagi edasi ega aita oma kooli säilimisele kaasa. Kui meie vald on nii võimekas, et jaksab pidada
edukalt kahte kooli, siis külarahvas saab sellele kaasa aidata ainult nii, et vähemalt peale 4ndat klassi
pannakse oma lapsukesed Are kooli, mitte linna. Kõik Suigu kooli lõpetavad lapsed ei ole ju eriliste
vajadustega. Palun Teilt positiivset suhtumist meie koolidesse – nad on mõlemad vahvad ja toredad.
Õp. Leelo Lusik

*****
Are Põhikooli rahuloluküsitlus
2009/2010 õppeaasta kevadel korraldati Are Põhikoolis rahuloluküsitlused lapsevanematele ja 5. – 9. klassi
õpilastele. 69-st lapsevanematele saadetud ankeedist saime tagasisidet 40-lt ning õpilastest vastas 36.
Mida siis meie koolist arvati?
• Lapsevanemate arvates on suhted õpilaste ja õpetajate vahel head (nii arvas 75% vanematest);
kõikide õpilaste vastu ollekse sallivad (72%); klassijuhatajatega jäid rahule kõik vastanud (100%).
Õpilastest 58% arvas, et koolis on sõbralik õhkkond ja suhted õpilaste ja õpetajate vahel head; 75%
jääb rahule klassis valitsevate suhetega.
• Infot koolis toimuva kohta saavad lapsevanemad enamasti klassijuhatajalt (90%), oma lapselt
(87%), ekoolist (69%) või lastevanemate koosolekutelt (60%). Õpilaste peamiseks infoallikaks on
samuti klassijuhataja (83%), aga ka infostend ja ekool (50%).
• Õppetöö läbiviimisega jäi rahule 92% vanematest ning 83% õpilastest. Õpilastelt küsisime, kui
kaua nad kodus õpivad. 19% ei osanud vastata, kuni 0,5 tundi kulus 17%-l, 0,5-1 tund 42%-l ja
rohkem 22%-l õpilastest.
• Koolitöö jätab piisavalt aega huvitegevuseks nii lapsevanemate kui ka õpilaste arvates. Suurt
puudust tuntakse poistele mõeldud ringidest.
• Tänu kooli põhjalikule renoveerimisele on kooli keskkonnaga rahul peaaegu kõik lapsevanemad
ning õpilased. Vaid kehalise kasvatuse tundide läbiviimise võimalusi peeti viletsateks.
• Kool on enamiku vanemate (70%) ja õpilaste (80%) arvates turvaline, kus on küll sõbralikku
nägelemist, kuid mitte tõsiseid vägivallajuhtumeid.
• Üldiselt jääb kooliga rahule 92% vanematest ja 77% õpilastest.
Ankeetides said kõik teha omapoolseid ettepanekuid, millest lähtuvalt saame oma tööd parendada.
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Põhjalikuma ülevaatega on võimalik tutvuda koolis ja sellest räägitakse II veerandi alguses toimuval
lastevanemate üldkoosolekul
Aitäh kõigile, kes ei pidanud paljuks oma arvamust avaldada!
Marge Mölder
õppealajuhataja

VALLARAHVA TEGEMISTEST …
25.augustil toimus hilissuvine õppereis Olustvere
Mõisa ja Energia tallu Viljandimaal.
40 liikmeline reisiseltskond sai tutvuda Olustvere Mõisa
huvitavate vaatamisväärsustega: külastasime vastavatud
leivamaja, piilusime lauta ja sepikotta, vaatasime näitusi
erinevates kodades. Ise saime kätt proovida klaasipuhumise
ja keraamika töötoas.
Pealelõunal tutvustas Suure-Jaani vallas asuvat ravimtaimi
kasvatavat Energia talu selle omanik Aivar Siim. Talu on
tuntud oma apteegiketistki saada oleva sarja Energia teedega.
Lisaks sellele on neil valmis saanud Leader toetuse abil
omanäoline ja vahva jõekaldal asuv teemaja, millele järgmisel aastal on lisandumas saunakompleks.
Täname toredat reisiseltskonda, Kohaliku Omaalgatuse Programmi ja Are valda reisi teoks saamise eest!
Eveli Kuslap

*****
63.3 km retke põrgusse
Suvevaheaja viimastel päevadel võtsid tublid
Pärivere klubi noored ette retke Tori põrgusse.
Üheksaliikmelisele rattatiimile anti ülesandeks
jõuda kaardi abil, kasutades külateid, Torisse ja
sealt edasi läbi Muraka ja Selja tagasi koju.
Igaühele anti võimalus õppida kaarti lugema,
millega ka osavalt hakkama saadi. Keskpäeval
alustasid ratturid teekonda naabervalla poole ja
õhtu kella kaheksaks olid kõik õnnelikult kodus.
Teekond kulges viperusteta
ning huvitavat
vaatamist ja tegevust jagus kõigile. Retke käigus
päästeti uppumissurma ootav hiir, satuti peale
seatapule, külastati Tori hobusekasvandust,
einestati Tori põrgus ning hetk enne kojujõudmist
suudeti ka metsade vahele ära eksida. Järgmisel
päeval olid noortel jalad veidi hellad ja istmikud ratta sadulat puutuda eriti ei soovinud, kuid seltskond oli
mõnus ja ilmataadiga kokkulepe hea, sest vett kallas igal pool mujal, kuid mitte retkeliste peade kohal.
Jääme ootame meie järgmist seiklust juba oktoobris.
Kristi Kivisaar
Noorte- ja spordijuht

*****
Suigu Seltsimajast.
17. septembril külastas Suigu Seltsimaja 40 külaliikumise ja Leadertegevusega seotud inimest Soomest.
Tutvustasime Murru Küla Seltsi tegemisi ja Suigu Lasteaed-Algkooli. Seltsimaja kohvik pakkus külaslistele
õhtusööki. Selle järel said külalised nautida tõelistelt toredat kontserti lauluansamblilt Elulõng, Suigu
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koolilastelt ja klubi Tulukese tantsutrupilt. Selle eest
pälvisime erilise tänu meie külalistelt, sest meie
tantsunaised panid ka külalised kaasa tantsima.
19. septembril toimus Suigu Seltsimaja kohvikus
seenehoidiste valmistamise koolitus (pildil). Koolituspäeva
alustasime ühise seenelkäimisega. Kuidas seeni hoidistada
ja millele tähelepanu pöörata, saime kuulda Tamme
Aiandustalu perenaiselt Heli Viedehofilt. Tore oli ka
omavahel jagada hoidistamisnippe. Valmis saanud
seenehoidised said osalejad koju kaasa. Koolitus sai teoks
Leader programmi toel. Tulemas on koolitus kalade
valmistamisest.
Eveli Kuslap
Mis on Suigu Seltsimajas tulemas ...
Üritus “Meenutades Suigu kolhoosi” ehk “20 aastat hiljem” on ajendatud soovist tuua kokku need, kes
teavad ja mäletavad kuidas toimus siis elu meie kogukonnas. Kuidas koguneti ning tehti ühiselt tööd ja
peeti pidu. Suigu kolhoosist on jäänud alles üks korralik fotoalbum, milles pole ühtegi fotot. Arvan, et on
üsna viimane aeg veel koguda kokku pilte ja panna need välja näitusele ning albumisse. Enamik saagist on
juba salves ja õhtud pisut pikemad. Otsige välja oma albumid, ajalehtede väljalõiked või midagi muud
huvitavat sellest ajast. Paneme kokku nostalgilise näituse. Kui raatsite mõne pildi kolhoosi albumisse anda,
või võimalik ka foto skaneerida ja siis foto ilmutada lasta. Fotoga koos ka nimed, kes on pildil ja kui teate
mis üritus või aeg ning koht on oluline teada. Teretulnud on kõik klubis toimunu näiteks kavalehed. Kui
Teil on midagi põnevat andke teada minule, Evelile või Viiule raamatukogus. Tuleme kokku ja meenutame
vanu aegu. Vaatame ühiselt kolhoosist tehtud vidofilmi. Õhtul saab jalga keerutada ansambli Seljanka
saatel ja nautida Suigu taidlejate eeskava. Kohtume 9. oktoobril kell 19.00
21. oktoobril on kõik oodatud üritusele “Meisterdame ja mängime”. Murru Küla Selts Kohaliku
Omaalgatuse Programmi projekt “Mõnus mängunurk” abil ostetakse seltsimajja juurde mänguasju, millega
saaks ringiruumis või saalis lapsed mängida. Tuleme kokku ja tutvume mänguasjadega ning meisterdame
ise midagi põnevat. Meisterdamist juhendab õpetaja Aive Annuste, mängida aitab Kristi Kivisaar ja
pannkooke pakub Olga Rikovskaja. Tulge lustima!
Signe Rõngas

*****
Vallarahvas Tallinnas ekskursioonil.
26. septembril, pühapäeval vuras vallavalitsuse ja
volikogu seltskond Tallinna poole – plaanis külastada
Tallinna Loomaaeda ja Rocca al Maret. Mõlemad
eestlase jaoks küllalt käidavad kohad, kuid kui paljud
meie seast on seal käinud giidiga? Seekord siis selline
hea võimalus.
Loomaaias oli giidi jutt nii köitev, et kaks tundi
möödus lennates. Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis
nautisime Kolu kõrtsi maalähedast õhkkonda (pildil)
ja suitsuseid talumaju. Ka giidil juttu jagus.
Kokkuvõttes jäid ka kõige pessimistlikumad tulijad
kultuurselt veedetud pühapäevaga rahule.
L. Lusik

*****
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Kallid Suigu raamatukogu kliendid.
Aeg läheb kiirelt ja kuu uues ametis on märkamatult täis saanud. Tänud kõigile, kes on jõudnud raamatuid
laenutama. Olen aidanud uut kirjandust otsida ja soovitada, loodan, et jäite rahule.
Tähtsaim uudis on nüüd see, et alates 1. oktoobrist on Suigu raamatukogul uued
lahtiolekuajad.
E, N, R kell 11.00 – 17.00
T
kell 14.30 – 19.00
K
kell 9.30 - 17.00
Nüüd olen alati olemas, kui koolilapsed tulevad bussi pealt ja on kiirelt vaja uusi
raamatuid laenutada. On jätkuvalt tagatud üks päev neile inimestele, kes soovivad
külastada raamatukogu hilisemal ajal ja ka meie lasteaia lastele, kel vaja
hommikupoolikust varasemat aega.
Uudisena annan teada just gümnasistidele ja tudengitele, et nüüd on meie raamatukogul olemas
rahvusvahelise multidistsiplinaarse andmebaasi EBSCO kasutamise võimalus. Selles andmebaasis edukaks
navigeerimiseks on vaja head keelteoskust (eriti inglise keel) ja kui see on olemas, siis andke aga minna.
Tööotsijad kes on hädas enda CV ja motivatsioonikirja kirjutamisega, tulge külla, teeme koos.
Varsti peaks saabuma või lehe ilmumise ajaks juba kohal olema uusi raamatuid. Uued ajakirjad ilmuvad iga
nädal ja ajalehed lausa iga päev. Tulge kohapeale lugema ja vaatama.
Kohtumiseni!
Viiu Tamla
Suigu raamatukogu juhataja

*****
Aasta 2010 on nimetatud lugemisaastaks. Seetõttu intervjueerime
igas lehes üht valla tuntud inimest.
Seekord esitasime küsimused Suigu raamatukogu juhatajale
VIIU TAMLALE
•

•

•

Mis on Sinu lapsepõlve lemmikraamat? Minu lapsepõlve
lemmikraamatuteks
olid
Vendade
Grimmide
"Lumivalgeke", H.C. Anderseni "Pöial-Liisi", Sergei Aksakovi
"Tulipunane lilleke". Kui juba suuremaks kasvasin lugesin
Astrid Lindgreni raamatud. Erilisteks lemmikuteks olid Pipi
Piksukk ja Kalle Blomkvist. Eno Raud kõigi oma raamatutega
oli samuti üks loetumaid.
Mida viimati lugesid? Üheks viimastest raamatutest, mida lugesin oli Erast Parmasto "Ühe
seenevana elupäevad." Parmasto on oma mälestusteraamatus leidlikult ühendanud rahvamehe ja
tippteadlase, kus saab lugeda tema ja tema põlvkonna püüdlustest.
Mida soovitad Teistele lugemiseks? Lugemissoovitusi on raske anda ja raamatukogu juhatajana
peaks soovitatud raamat ka minul huvilisele pakkuda olema. Aga üks mida julgeks soovitada on
Maire Aunaste "Viis aastat peidus", mis on äärmuslikult avameelne raamat Eesti ühe tuntuima
telesaatejuhi elust Ameerika Ühendriikides.
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EELOLEVATE ÜRITUSTE KALENDER

29. sept. K.
30. sept. N.
1. okt. R.
1.-9. okt.
5. okt. T.
6. okt. K.
9. okt. L.

15. okt. R.
11.- 15. okt.
20. okt. K.

20.okt. –
30. nov.
21. okt. N.
22. okt. R.
23. -31. okt.
28. okt. N.
29. okt. R.

Suigu LAK lasteteatri „ Miku-Manni“ etendus „KES EI TÖÖTA, SEE EI SÖÖ“
Suigu LAK lapsed Endla teatris „Röövlitütar Ronja“
Musilaste rühma lastevanemate koosolek
Are PK ja Suigu LAK õpetajate päeva tähistamine.
Are PK õpetajate päevale pühendatud raamatute näitus.
Suigu Seltsimajas kell 16.00 alustab KARATERING.
Oodatud kõik vanad olijad ja uued tulijad. Osalustasu suurusest räägime kohapeal.
Suigu LAK Lehekeste rühma lastevanemate koosolek
Suigu Seltsimajas kell 19.00 “Meenutades Suigu kolhoosi” fotonäituse avamine,
meenutuste ring ja 21.00 ansambel “Seljanka” Tantsust osavõtt 50 krooni sisaldab pitsi
viina ja tüki sülti. Kohtade broneerimine Suigu seltsimaja kohvikus või raamatukogus.
Vt. üritusest lähemalt lk.11
Suigu Seltsimajas kell 20-02 Dance Night. Plaate mängivad Dj Chemical Boy ja Mr.
Krooms. Pilet 25.-. Avatud kohvik.
Are PK võistkondadevaheline rahvastepalli võistlus
Are vallamaja väikeses saalis lugemisaasta raames
Algklasside lugemiskonverents „Jah lugemisele!“.
Külla tuleb kirjanik Heiki Vilep
Are Raamatukogus raamatuvahetuslaat
Suigu LAK teater „Tulelinnu laul“
Suigu Seltsimajas kell 11.00 üritus „Meisterdame ja mängime“ (Vt. lähemalt lk. 11)
Are PK õpetajate Rakvere teatri ühiskülastus K. Murutari „ Mina, naine“
KOOLILASTEL SÜGISVAHEAEG
Pärivere klubis Pärnumaa Jahimeeste Seltsi poolt korraldatav jahimeeste täiendkoolitus.
Oodatud on kõik ümbritseva piirkonna jahimehed.
Pärivere klubis Pärnumaa Omavalitsuste Liidu Maapäev.

PÄRIVERE KLUBIS SAAB PEALE KOOLI TEGUTSEDA ....
Kristi on klubis E.- N. kell 15.00 – 18.00
Esmaspäev
16.00-18.00
tüdrukute sulgpall
Teisipäev
16.00-17.00
noorkotkaste ja kodutütarde matkaring
(sel ajal saal vaba)
Kolmapäev
16.00-17.00
näitering noortele
Naiste võrkpall kolmapäeviti 19.00
(oodatud oskajad ja vähem oskajad;)

Kõik on oodatud klubisse (ka ringide ajal), mängima palli, lauatennist või niisama sõpradega
juttu ajama
Valla noorteaktiiv, kel mõtteid soove noortele üritusi korraldada või häid ideid jagada, ootab veel
liikmeid. Kui sa oled vanuses 14.-18. a ja julge pealehakkamisega, siis anna endast teada
kristi.kivisaar@gmail.com
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AIANDUSNURGAKE
Möödunud nädalavahetusel toimus Olustveres MOOSIMESS.
Veebiavarustes tustides (www.kodukant.ee ja www.maaleht.ee) , sattus sealt
ette nii mõnigi huvitav retsept, mida nüüd lugejatega jagada .

Paksu pihlaka moos õuntega
1 kg pihlakamarju
1,5 klaasi vett
800 g suhkrut
1 kg õunu

Astelpaju-õuna-kõrvitsamoos
2 kg õunu
1 kg kõrvitsat
1 kg astelpajumarju
2,5 kg suhkrut

Kuidas valmistada?
Pihlakad keeda umbes 10-15 minutit neid
vahetevahel segades. Lisa vähehaaval suhkur
ning keeda pihlakad poolpehmeks. Lisa
õunad ja keeda, kuni mass muutub tugevaks.
Selle hoidise puhul jäävad õunad tükkidena.

Kuidas valmistada?
Purusta astelpajumarjad, koori ja tükelda õunad ning
kõrvits. Aseta kõik ained koos potti, lisa suhkur ja
keeda väikesel tulel aeg-ajalt segades 30 minutit.
Tõsta keedis purkidesse kuumalt.

Mahedamaitseline porgandimoos
150 g porgandeid
0,5 dl sidrunist pressitud mahla
1 vanillikaun
300 g moosisuhkrut
1 sl suhkrut
5 dl vett
Kuidas valmistada?
Koori porgandid ja lõika ribadeks. Keeda
poolpehmeks ning lisa keemise ajal 1 spl
suhkrut, seejärel nõruta. Lisa sidrunimahl ja
moosisuhkur, vanillikaun ning kuumuta
vaiksel tulel. Kui vaht on eraldatud, lase 30
minutit jahtuda, tõsta purkidesse ja sule
õhukindlalt.
Õunašokolaad
500 g puhastatud õunu
100 - 150 g suhkrut
10 g kakaod (maitse järgi)
vaniljet
40 g võid
Kuidas valmistada?
Tükelda õunad või aja läbi hakklihamasina.
Lisa suhkur. Keeda. Lisa vanilje, kakao ning
või. Keeda veel veidi aega. Pane
steriliseeritud purkidesse ning sule
õhukindalat

Sibulamoos
500 g punaseid sibulaid
3 sl punast lauaveini
10 nelgitera
1 kaneelipulk
1 dl moosisuhkrut
1 dl fariinisuhkrut
2 sl punase veini äädikat
Kuidas valmistada?
Lõika sibulad poolrõngaks ning hauta umbes 15
minutit. Nelk ja kaneel seo kohvifiltrisse. Lisa
veiniäädikas ja mõlemad suhkrud, keeda veel 10
minutit. Hoidis pole pikaajaliseks säilitamiseks.
Kuivatatud kõrvits
Kõrvitsaviilud kaheks minutiks suhkruvette ning siis
sõelal nõrutada. Seejärel ahju kuivama
Särtsakad kurgiviilud
4 kg kurki
1,4 kg suhkrut
300 g soola
200 g 30%-st äädikat
peotäis tükeldatud tilli
Kuidas valmistada?
Pese kurgid ja viiluta. Sega kõik ained omavahel
kokku ja lase 24 tundi seista, vahepeal sega, et sool
ja suhkur ära sulaks. Peale seda pane purkidesse ja
säilita jahedas. Salatit ei ole vaja kuumutada.
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TEATED
Are vallas kasutusel olevad olulised telefoninumbrid:
Vallavanem Jaanus Männik
- 445 1868 ; 512 2321
Abivallavanem Lauri Luur
- 445 1862 ; 525 9752
Vallasekretär Eve Atka
- 445 1860
Maanõunik Signe Rõngas
- 4451 875 ; 525 3189
Sotsiaalnõunik Kaja Rebane
- 445 1876 ; 5333 9477
Sotsiaaltöötaja Heli Tõrva
- 445 1876 ; 529 3053
Pearaamatupidaja Helgi Kallaste
- 445 1878
Sekretär-asjaajaja Terje Võsumets
- 445 1861 ; 526 9732
Pärivere klubi juhataja Sirje Pilter
- 445 1866 ; 517 0282
Are raamatukogu juhataja Malle Pajo
- 445 1865
Suigu raamatukogu juhataja Viiu Tamla - 446 3494
Noorte- ja spordijuht Kristi Kivisaar
- 5646 4861
Konstaabel Valdu Kaljur
- 511 8520
Bussijuht Ants Tugedam
- 5348 5121
Bussijuht Ranno Aassalu
- 5348 1544
OÜ Are Vesi juhatuse esimees Kert Alamaa
Rikked, tellimised, info, teated
- 445 1864; 529 8849
Volikogu esimees Vilja Alamaa
-

Kui Sul on kodus üleliigseid kolme
auguga 75mm ninaga suusasaapaid või
muid suusasaapaid koos suuskadega,
siis palun anneta need Are põhikooli lastele
suusatundideks.
Kõik numbrid on sobivad ja annetused on
väga oodatud!

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
kristi.kivisaar@gmail.com

arevesi@hot.ee
valamaa@hot.ee

Otsime noortele lauamänge
(või kaarte või tegevusmänge jne).
Kui kellelgi on need kodus ülearu, siis võtame nad
lahkelt Pärivere klubisse. Andke ainult teada.
Tel. 5646 4861 või kristi.kivisaar@gmail.com
Kristi Kivisaar

Are valla aukodaniku valimisest.
Are vallavolikogu kuulutab välja 2010. aasta Are Valla Aukodaniku valimiseks kandidaatide ülesseadmise.
Are Valla Aukodaniku nimetus antakse vallapoolse erilise austusavaldusena üksikisikule, kelle töö, tegevus
ja isiklik eeskuju majanduse-, kultuuri-, hariduse-, spordi-, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on pikema
perioodi vältel silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja kes on mõjutanud oluliselt Are valla arengut.
Korrektne ja nõuetekohane taotlus koos põhjendusega, millest selgub, milliste konkreetsete teenete
eest isik aukodaniku kandidaadiks üles seatakse, esitatakse valla sekrtärile märgusõna “Valla
aukodanik” all hiljemalt 15. oktoobriks kell 16.00. Hiljem saabunud ettepanekuid ei arvestata.

Leidkem endi seast väärikad vallakodanikud ja seadkem nad üles tiitli saamiseks.
Aukodaniku tiitel antakse üle Are vallakeskuse ja valla aastapäeval 29. detsembril 2010.a.
Leelo Lusik
Volikogu aseesimees

15

Head lapsevanemad ja lapsed!
Klubi mängutoast on jalutama läinud
ühed poksikindad. Kui keegi teist nende
kohta midagi teab siis olge head ja
andke teada või tooge tagasi.
Aitäh!
Klubijuhataja Sirje

Anda üürile korter Ares.
Tel. 512 9172

Pärivere klubis algab sügishooaeg ...
Kõik, kel tahtmist tantsida, laulda, näidelda, tulge
Pärivere klubisse.
28. septembril, kell 15.00 alustab oma uut
hooaega folkloori- ja tantsurühm Anne Niibo
juhendamisel.
1. oktoobril kell 15.00 saab kokku
segaansambel „Elulõng“, juhendaja Jakob
Kaunissaar.
Ootame uusi liikmeid. Tulge julgesti, sest on ju
tore koos laulda ja lihtsalt seltskonda nautida.
2. oktoobril kell 10.30 koguneb Pärivere klubi
naisansambel, juh. Jakob Kaunissaar.
Oleks tore, kui ansambel täieneks uute liikmetega.
Ootame!
Kel huvi, jagame infot nii telefonitsi, kui maili
teel.
Tel. 445 1866 või 517 0282 Sirje Pilter
Tel. 5646 4861 või kristi.kivisaar@gmail.com
Kristi Kivisaar

Neljapäeviti kell 19.45 saab taas
liikumisest rõõmu tunda
koos Marge Rulliga.
Oodatud kõik uued ja vanad igas
vanuses osalejad. Treeningud
toimuvad Are Põhikooli saalis.
InPilates
Treeningud on suunatud eelkõige rühi
parandamisele läbi korsetilihaste ja
süvalihaste tugevdamise.Tund on
kombineeritud Pilatese,funktsionaalse
treeningu ja jooga harjutustega.
Treeningu võtmeelemendid on
*keha stabiliseerimise abil keskenduda
lülisamba rühilihastele
*vaagnapõhja lihaste tugevdamine
*lühikeste lihaste pikendamine ja nõrkade
tugevdamine
*vaimne lõõgastumine
Väga oluline on regulaarne
harjutamine.Tõelised füsioloogilised
muutused sünnivad ajapikku.
Treener Marge Rull
Tel 509 2901
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XIII TÄISKASVANUD ÕPPIJA NÄDAL
„ÕPPIMINE SEOB PÕLVKONDI“
8.-15. oktoobrini 2010

Vanaemad-vanaisad, emad-isad, lapsed-lapselapsed, kõik vanad ja noored – sel nädalal mõtleme
rikkusele, mis meil põlvkondade näol on, väärtustame üksteise oskusi ja kogemusi, oleme ja teeme koos.
Leiame üksteise jaoks aega!
Vabariiklikud üritused:
Avaüritus 8. oktoobril Moostes, Põlvamaal
Grundtvigi päev 12. oktoobril Tallinnas
E-õppe päev 13. oktoobril
Täiskasvanuhariduse foorum 15. oktoobril Tallinnas
Maakondlike ürituste ja kõige muu asjassepuutuva kohta saab informatsiooni Pärnumaa TÕNi
koordinaatorilt, kelleks on: Sirje Pauskar, tel 5564 2968, sirje.pauskar@hariduskeskus.ee
ning www.andras.ee

KOHTUME TÕNil!

Eduard Vilde Muuseum ootab laste kirjutatud reisijutte vahvale konkursile "Minu
reisuelamused". Kuna konkurss on mõeldud lastele ja noortele, siis ootamegi töid väikestelt ja suurtelt
inimestelt vanuses 7 - 19 aastat. Reis ei ole ainult lennukiga ja soojale maale, vaid võib olla ka meeleolukas
rattamatk või retk naaberkülla. Reisijutus võib kirjeldada praktilist teekonda, mõnda huvitavat kultuurinähtust,
seiklust jne. Võib-olla sirgub just konkursist osavõtjast mõni tulevane eesti reisikirjanik?
Reisijuttude konkurss lõpeb 31. oktoobril 2010. Konkursi tingimused on kirjas E. Vilde Muuseumi kodulehel
www.linnamuuseum.ee/vilde Auhinnad on üliuhked! Need on välja pannud Meriton Hotels Group OÜ ja
Viimsi Tervis/Grand Rose SPA, teise ja kolmanda koha auhinnad MATKaSPORT OÜ ja Regio AS.
Ergutusauhinnad on Tallinna Linnamuuseumilt.
Üllatusauhinnad 10 osalejale on ka Looduse Omnibussi poolt.

Meie hulgast on lahkunud ....

Juta Lepik Suigu külast
17.09.1920 - 06.09.2010

AVALDAME KAASTUNNET OMASTELE!

17

ÕNNITLEME
pisipere puhul!
6. septembril sündis
Are alevikus
Marlen Reimannile ja
Janno Tarvisele poeg
RANER REIMANN

Nalja, rõõmu, kingitusi
toogu kaasa sünnipäev.
Tervist, õnne, saavutusi
aga iga järgnev päev!

ÕNNITLEME!
04.10
05.10
11.10
13.10
15.10
18.10
18.10
18.10
21.10
27.10
27.10
29.10

SILVI TALI
LILIA VÄLBA
LEILI NUUT
ALVI MARTIN
ELLEN AAS
MAIMU STEINBERG
KARIN LILLEMÄE
MALL MELTSA
ELLEN KUIMETS
KLAVDIA ŠUVALOVA
VILJA ALAMAA
EEVI POOLAK

70.a. Suigu küla
60.a. Are alevik
81.a. Suigu küla
73.a. Suigu küla
77.a. Niidu küla
86.a. Are alevik
79.a. Suigu küla
77.a. Are alevik
84.a. Are alevik
84.a. Suigu küla
50.a. Are alevik
72.a. Võlla küla

9. septembril sündis
Are alevikus
Liina Gorkovljukile ja
Rünno Lend´ile poeg
ROMET LEND

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

Mulle meeldib sügis – õhk on puhtam, kargem; lehed on
ilusad, kollased; lapsed on suuremad ja targemad; riideid
võib jälle selga panna ilma, et palav hakkaks jne.
Kirjutage lehele kindlasti oma ettevõtmistest ja plaanidest
järgmisse lehte. Ootan neid 15ndaks oktoobriks. Vallalehte
saab värvilisena lugeda valla kodulehelt www.arevald.ee
KAUNIST KASELEHEKOLLAST SÜGIST KÕIGILE!
Toimetaja
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Lehe toimetaja: Leelo Lusik
Tel. 51 42 621; 44 63 596
Oja 4 Are vald,
Pärnumaa 87 301

