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Tere, tere, tore maja!
Tere, kooliõu!
Koolis käia nagu vaja
on mul kindel nõu.
Ellen Niit
Are valla koolid alustavad 1. septembril uut
õppeaastat piduliku aktusega järgmiselt .....
ARE PÕHIKOOLIS ALGAB AKTUS KELL 8.40
SUIGU LASTEAED ALGKOOLIS
ALUSTATAKSE KELL 10.30
Tee sai korda
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TOETAGEM HARIDUST JA HARIMIST

Rekordkuumast südasuvest on saanud tavapärane augustilõpp. Tähtis päev – 1. september on ukse
ees. Siinkirjutamise päevaks oli vallakoolide I klassi astujaid registreerunud 13, neist 8 Suigu
Lasteaed-Algkooli ja 5 Are Põhikooli. Oleks arvud vastupidised, saaksime piirduda kahe
liitklassiga vaid Suigus. Praegune seis sunnib avama kolm liitklassi, millega kaotame aastas ca
veerand miljonit krooni riigieelarve haridusraha. Veel on mõni päev - oivalises korras
heatasemeline Are kool ootab täiendavaid lapsi, Suigu Lasteaed-Algkool vajab renoveerimise
alustamiseks iga lisakrooni!!!
Augustikuu tegemistest
Vallavalitsusele - vallaametnikele (eriti abivallavanem Laurile!) ja vallaasutustele on august olnud
kiire töökuu. Valminud on Suigu LasteaedAlgkooli renoveerimisprojekt, valmis on Suigu
külakeskuse uus veevarustussüsteem (pildil
pumbamaja), lõplikult on sisustatud valla
sotsiaalmaja, valmis on ka Murru külaseltsi
eestvedamisel Suigu Seltsimaja järjekordne
uuendusprojekt. Tehtud on Are Põhikooli
garantiiremondi tööd, valmis on esimene etapp
tänavusest vallakeskuse kultuuri- ja spordiruumide (koridorid-tualetruumid-katus) renoveerimisest.
Esitatud on Are mõisapargi renoveerimise projekti kordustaotlus ja SLAK maakütte väljaehitamise
projektitaotlus. OÜ-l Are Vesi on käimas Are aleviku heitvete puhasti renoveerimise esimene
etapp. Koos OÜ-ga valmistame ette KIK-ilt toetuse saanud projekti aleviku vee- ja
kanalisatsioonitrasside uuendamiseks tuleval aastal. Lisaks hulk muid jooksvaid töid, mis
vallavalitsuse korraldada.
Vallavalitsuse ja volikogu istungitel on sel nädalal arutamisel valla lisaeelarve – sellest täpsemalt
järgmisel korral. Otsustamise järku oleme jõudnud Kaldeni t 7 garaažiühistu moodustamisega ja
asjaosalistele garaažide erastamisega, samuti Are valla avaliku korra eeskirja uuendamisega.
Eelinfo
oleme
esitanud
ja
ülevaatamise-hindamise-otsustamiseni
jõudnud
valla
heakorrakonkursiga „Kaunis Kodu“. On tõsine heameel, et vallas on sel tulikuumal suvel väga
palju imeilusaid kodusid, korterelamuid ja ettevõtteid. Usume, et ilutegijad näitavad neid ka
vallavolikogus moodustatavale komisjonile – juba lähematel päevadel!
Sõitsime valla suuremad teed, aleviku, külad ja ettevõtted eelülevaate saamiseks juba läbi ja
tegime paarsada pilti. Lisaks ilule nägime-pildistasime ka silmariivavat. Lähimail päevil saadame
asjaosalistele nii ilusad kui koledad vaated – teadagi mis sooviga!
Koolitoetustest
Vallavalitsus otsustas kehtiva volikogu määruse alusel maksta 1. septembril välja koolitee
alustamise toetuse kõigile Are valla koolide I klassi astujatele – igaühele 1500 krooni. Samuti
otsustasime ühekordset koolitoetust maksta neile Are valla koolides õppivate laste vanematele,
kellel on seoses raske majandusliku olukorraga ja tööpuudusega raskusi laste koolitarvete
ostmisega – võimalik toetussumma 700 krooni lapse kohta.
Ilusat kooliaasta algust, head suve jätkumist!
Jaanus Männik, vallavanem
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6. juuli Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Kinnitati Are, Halinga ja Sauga Vallavalitsuste poolt moodustatud ühiskomisjoni ettepanekul
avalikul konkursil „Ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Are, Halinga ja Sauga valdades“
esitatud tingimustele vastavate pakkumiste hulgast edukaks pakkujaks Ragn-Sells AS .
2. Anti ainuõigus korraldatud jäätmeveoks viieks aastaks Rang-Sells AS-le.
3. Anti välja korraldus tunnistada Are vallakeskuse WC-de ja koridoride renoveerimise edukaks
pakkumuseks OÜ Ramise Ehitus esitatud pakkumus maksumusega 175 596 krooni. Pakkumused
esitasid veel PVT Consult OÜ ja OÜ Ronella.
4. Anti välja korraldus anda MTÜ-le Lepplaane Külaselts tegevustoetust 8280 krooni.
28. juuli Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Anti välja korraldus kinnitada Are vallas Võlla külas asuva Mangaru katastriüksuse jagamisega
tekkivatele katastriüksustele nimed, sihtotstarbed ja koha-aadressid.
2. Anti välja korraldus väljastada ehitusluba Are vallas Parisselja külas Vahtriku kinnistule ehitada
kavatsetavale puurkaevule.
3. Anti välja korraldus väljastada kirjalik nõusolek piirdeaia ehitamiseks Kurena külas asuvale Ritsika
tn 16 kinnistule.
4. Anti välja korraldus maksta sotsiaalse kaitse eelarvest:
• Sünnitoetus 3000 krooni
• Matusetoetus 1000 krooni
• Ühekordne toetus summas 349 krooni ühele inimesele
• Toimetulekutoetused summas 11 032 krooni 9 inimesele
• Täiendavad sotsiaaltoetused summas 400 krooni kahele inimesele
5. Informatsioonid:
• Metsamineku piirangu seadmisest. Piirangut ei seatud . Tuleohtliku olukorra tekkimisel võetakse
Lääne-Eesti Päästekeskuse ettepanek uuesti arutusele.
• Rohelise Jõemaa mängudest. Are valla koordinaator on Kristi Kivisaar.
• Interneti teenuse pakkumusest.
• Vallaeelarve täitmisest ja eelarve muutmisest. Seitsme kuu laekumised ja kulutused on
prognoositud piirides ja negatiivse vallaeelarve tegemise vajadust ei ole. Vallaeelarve vajab
muutmist seoses käesoleva aasta jooksul toimunud eraldiste mõningase muutumisega.
• Jäätmeveo hankest.
10. august Are Vallavalitsuse istungi otsused:
Enne päevakorra juurde asumist tegi vallavanem Jaanus Männik ettepaneku tutvuda abivallavanema Are
vallast tehtud fotodega. Eesmärk on juhtida tähelepanu kruntidele ja kinnistutele, mis vajavad korrastamist.
Samuti tuleb neid fotosid tutvustada omanikele, kellel on probleeme enda krundi korrashoiuga.
1. Anti välja korraldus lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kinnistud, millel ei elata või
jäätmeid ei teki.
2. Anti välja korraldus kinnitada projekteerimistingimused puurkaevu ehitamiseks Lepplaane külas
Kooli kinnistule.
3. Anti välja korraldus kinnitada projekteerimistingimused aiapaviljoni ehitamiseks Arutee kinnistule
Pärivere külas.
4. Anti välja korraldus kinnitada Murru külas Roigumõisa kinnistul asuva lauda ja küüni ümber- ning
juureehituse projekteerimistingimused.
5. Anti välja korraldus väljastada kirjalik nõusolek puukuuri ehitamiseks Niidu külas asuvale Ristilille
maaüksusele.
6. Anti välja korraldus väljastada kasutusluba Niidu külas Ristilille kinnistul asuvale elamule.
7. Anti välja korraldus väljastada kasutusluba Suigu klubi fuajee ja trepikoja osale.
8. Informatsioonid:
• Kristi Kivisaare informatsioon Rohelise Jõemaa mängudest.
• Konkursi „Kaunis Kodu“ läbiviimisest.
• Kooliaasta ettevalmistustest.
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Heakord vallas ....

Eelmise konkursi võitja – Silvi ja Ants Õnne talu

Talud ja külad muutuvad aasta-aastalt aina kaunimaks,
kuid korrast ära ja räämas kohti on veel küll ja küll.
Selleks, et vallas innustada elukeskkonda korrastama
korraldatakse “Kauni Kodu” konkurssi. Sel aastal on
konkurss augusti viimastel päevadel. Komisjon käib
omaniku loal vaatamas tema kinnistut. Selgitatakse
välja parima ümbrusega pereelamu, korterelamu ja
asutus või ettevõte. Samuti võib komisjon määrata
eripreemiaid. Kutsun vallavalitsuse poolt üles
kandideerima. Kunagi pole enda arvates kõik veel nii
korras kui tahaks ja alati on veel plaane ja soove
kuidas kodu ümbrust paremaks teha, aga siiski.
Viimasest konkursist 3 aastat möödas ja selle ajaga
mõnigi asi muutunud. Kutsuge ikka enda juurde
vaatama! Hea naabri soovitus on samuti teretulnud!

Väga räämas kinnistu omanikele on vallavalitsusel plaan saata märgukirjad koos fotodega. Tihti saab asja
korda ainult vikati ja luuaga. Pole suuri investeeringuid vajagi. Suurte majandi aega jäävate
põllumajandushoonete lammutamiseks on võimalik saada kuni 150 000 krooni toetust läbi PRIA. Infot selle
kohta uuri PRIAst või küsi vallamajast. Vallas on 2 lauta toetuse abil lammutatud, järelikult on võimalik
sellest “bürokraatiast läbi närida.”
Vaatame siis kriitilise pilguga oma koduümbrused üle ja loodame et sügisesed öökülmad kohe astriõisi ära
ei võta ning silmailu jätkub kauemaks.
Signe Rõngas
Are valla maanõunik

Tänavanimede määramisest
Pikki aastaid on olnud segadus Are aleviku aadressiandmetega. Oli tänavaid millel puudus selge lõpp või
algus, kinnistute numbritel puudus loogiline lahendus jne. Sellele probleemile juhtisid meie tähelepanu ka
maa-ameti spetsialistid.
Kaasates volikogu ja komisjonide liikmeid püüdsime kaardil paika panna kõik teadaolevad ning
aadressiandmete määramiseks vajalikud teede ja tänavate nimetused. Põhieesmärk oli võimalikult vähe
muudatusi tekitada. Paika jäid Pärnu maantee, Kooli tänav, Vana tänav, Tori tee, Metsa tänav, Uus tänav,
Pärivere tee, Põllu tänav, Karja tänav ja Kaldeni tänav. Väike muudatus tekkis Oja tänaval kuna nüüd
lisandus Uue tänava poolsele otsale Oja põik. Selgelt sai määratletud Tehnika tänav ja juurde tekkisid
Kuuse tänav ja Töökoja tänav. (joonis on värviliselt nähtav valla kodulehelt www.arevald.ee)
Muudatusi sai tehtud minimaalselt, kuid vajalikul määral. Proovisime teha sellise lahenduse, kus maa-amet
aktsepteeriks tehtut ning võimalikult vähe muutuksid inimeste aadressid. Inimestega, kelle elukohta
aadresside muudatused puudutavad, võetakse vallavalitsuse poolt ühendust. Riiklikesse registritesse viivad
muudatuse sisse vallatöötajad, kuid sõpradele tuttavatele ja firmadele, kellega olete sõlminud lepingud tuleb
igaühel endal teatada. Kogu protsess ise võtab aega vähemalt pool aastat, seega praegu kohe pole veel
muutunud midagi. Palume kõigilt asjaosalistelt mõistvat suhtumist.
Küsimused ja ettepanekud on oodatud.
Lauri Luur
Abivallavanem
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Pärnu
maantee

Kooli tn

Tori tee
Vana tn
Uus tn
Metsa tn

Oja põik
Oja tn

Pärivere tee

Tehnika tn

Põllu tn

Kuuse tn
Kaldeni tn
Karja tn

Töökoja tn

Millele tähelepanu pöörata sõiduki parkimisel?
Suvisel ajal on Pärnus ja Pärnumaal palju inimesi, kes on tulnud nautima suve, päikest ja merd, kuid
kahjuks sõiduk, millega püütakse oma lemmikrannale ligi pääseda, jäetakse maha lohakalt või sootuks
seadusevastaselt. Pargitakse suvaliselt, mõtlemata oma sõiduki parkimisega tekkivaid tagajärgi, milleks
võib olla näiteks teise inimese auto kinni parkimine, samuti bussipeatuses parkimine, mis takistab bussil
ohutult inimestel bussi siseneda ja sealt väljuda ning ka kõik haljasalad ei ole parkimiseks mõeldud.
Liikluseeskiri räägib sellest, et asulateel tuleb sõiduk parkida sõiduteel selle parempoolse ääre lähedal või
parempoolsel teepeenral nii, et jalakäijale jääks teepeenral vabaks vähemalt 0,75 m laiune käiguriba. Sama
korra kohaselt tohib asulas sõidukit parkida ka tee vasakul poolel ühesuunalisel teel ja sellisel
kahesuunalisel teel, mille keskel pole trammiteed ning kus mõlemas suunas on üks sõidurada, mida
teineteisest eraldab katkendjoon või mille puudumisel sõidutee on alla 9 m lai, arvestamata
sõiduteelaiendina ehitatud parklat.
Asula sõiduteel tohib sõidukeid parkida ühes reas, haagiseta kaherattalisi mootorrattaid, jalgrattaid ja
mopeede kõrvuti kahes reas, kusjuures sõiduki pikitelg peab olema rööpne sõiduteeäärega ja takistuse
puudumisel ei tohi sõiduk olla kaugemal kui 0,2 m sõiduteeäärest.
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Asulavälisel teel tuleb sõiduk parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita, peab
sõiduk asuma teel võimalikult paremal. Sõidukeid tohib peatada ja parkida ainult ühes reas, sõiduki
pikitelg peab olema rööpne sõiduteeäärega.
Kui parkimiskohad pole tähistatud, tuleb sõiduk parkida nii, et
põhjendamatult ei vähendataks parkimiskohtade arvu.
Parkida ei tohi:
- kohas, kus liikluskorraldusvahend seda ei luba, ega kohas, kus ei
tohi peatuda;
- raudteeülesõidukohale lähemal kui 50 m;
- teekattele märgitud parkimiskohtade kõrval;
- väljaspool asulat eesõigusmärgiga «Peatee» tähistatud tee sõiduteel;
- aeglustus- ja kiirendusrajal;
- kohas, kus takistatakse teise sõiduki sõitmist parkimiskohale või
väljasõitu sealt.
Liiklusseaduse kohaselt tuleb parkimine korraldada selliselt, et see ei häiri ega ohusta liiklust ega põhjusta
elamupiirkonnas inimeste häirimist mootorsõidukite heitgaasi ja müraga. Liiklust häirivalt või ohustavalt
pargitud sõiduki võib parkimist korraldav teeomanik või teehoiu eest vastutav isik lasta ümber paigutada
valvega hoiukohta seadusega ettenähtud korras. Ümberpaigutamis- ja hoidmiskulud tasub sõiduki
kasutaja. Parkimist korraldab teeomanik või teehoiu korraldamise eest vastutav isik liiklusmärkide,
teemärgiste ning muude liikluskorraldusvahendite abil. Teeomanik või teehoiu korraldamise eest vastutav
isik võib kehtestada tasulise parkimise.
Head inimesed, olge tähelepanelikud parkimisel ning järgige liikluskorraldusvahendeid, ja kui
liikluskorralduse vahendid puuduvad, siis järgige oma sõiduki parkimisel tervet mõistust ja näidake üles
austust kaasliiklejate vastu.
Mehis Mets
Pärnu politseijaoskonna juht

Esmaspäevast 23. augustist on Suigu raamatukogul uus juhataja...
Head Are valla inimesed. Minu nimi on Viiu Tamla. Alates
esmaspäevast, 23. augustist, olen Suigu raamatukogu uus juhataja.
Sündinud olen Pärnu linnas vanas haiglas. Kasvanud Suigus ja koolis
käinud tollases Are 8.-klassilises koolis. Keskkooli aeg jäi Pärnusse.
Kõrghariduse diplomi sain Eesti Põllumajanduse Akadeemiast
agronoomia erialalt. Raamatukogunduse kutse omandasin TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia täiendkoolitusel. Olen töötanud kolm aastat Raadio
Pärnu reklaamijuhina. Igasugust reklaamitööd tuleb erinavates firmades
kokku oma kümme aastat.
Uutest plaanidest on täna veel raske rääkida, aga jälgige reklaami. Kõike
uut hakkan kindlasti kajastama vallalehes.
Mingi aja pärast võivad pisut muutuda raamatukogu lahtiolekuajad, ka
sellekohast infot saab edaspidi vallalehest ning valla ja raamatukogu
kodulehekülgedelt.
Kaunist suve lõppu!
Koolilastele tegusat kooliaastat!
Kohtumiseni Suigu raamatukogus.
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MEIE KOOLID …
Taas on algamas uus
õppeaasta. Meie vallas
alustab kooliteed 13
mudilast: Liis Aaspalu,
Kendro Allsaar, Andree
Erm, Melissa Erm, Kirill
Gribuškin, Kreete
Keersalu, Marge Kõllo,
Henri-Markus Lippmaa,
Linda Helena Siimer,
Kristofer Šatski, Arti
Tugedam, Siim
Veensalu, Triin
Veensalu.
Pilt on tehtud lasteaia lõpuaktuselt 2010.a. kevadel. Pildistas L. Lusik

ÕNNITLEME
VÄRSKEID
KOOLILAPSI!

*****
Sellest õppeaastast asub Are Põhikoolis tööle uus ajaloo- ja
ühiskonnaõpetuse õpetaja – LAURI FREI.
Järgnevalt lühike tutvustus temast ....
Sündinud ja kasvanud olen Tallinnas, ülikoolis käisin aga Tartus, kus
õppisin ajalugu. Hetkel on Tartus käsil ajaloo õpetajakoolituse
magistrantuur. Õpetajana olen töötanud kaks aastat, esimese neist
keskkoolis ja teise põhikoolis.
Hobideks on lugemine ja reisimine. Mulle meeldib pidevalt juurde
õppida ja ennast täiendada.
Pilt Erakogust

*****

ARE PÕHIKOOLI KONTAKTANDMED
ON JÄRGMISED:

SUIGU LASTEAED - ALGKOOLI
KONTAKTANDMED ON JÄRGMISED:

Tel.

Tel. 44 63 409 - DIREKTOR
44 63 479 – ÕP. TUBA
44 63 480 - LASTEAED
53 310 144 - MOBIIL

44 75 530 – DIREKTOR
44 75 531 - ÕP. TUBA
44 75 532 - ÕPPEALAJUH.
44 75 533 - MAJANDUSJUH.
53 482 880 - MOBIIL

suigulak@hot.ee
www.suigu.edu.ee

info@are.edu.ee
www.are.edu.ee

7

VALLARAHVA TEGEMISTEST …
MARLEEN LIPPMAA
KRISLYN KASK
MARTEN ALUSTE
NORMAN PEKS
ANDRES KAPAK
HANS KRISTJAN KALLASTE
KARINA POOLMA
AELIKA KURGMAN
AIME KASK
IVO KIVISAAR
VIVIAN PRAKS
ELINA LEINER
MAREK LEINER
KRISTINA KAISA KUNZ
KERLI HIIEMÄE
EVE HIIEMÄE
RISTO SÜLLA
KRISTIINA SEIM
SANDRA LINDMAA
RAIGO SIITAM
KAJA REBANE
LAURI LUUR
KRISTI KIVISAAR
TIIT NAIRIS
TARMO NAIRIS

21. augustil osales Are vald Rohelise Jõemaa I suvemängudel Toris,
kust toodi koju võistkondlikud hõbe- ja pronksmedal.
Rohelise Jõemaa mängudel tegid tublit tööd meie jahilaskurid Tiit ja Tarmo
Nairis, kelle kindel käsi ja täpne silm pronksmedali teenisid. Ka juhtkonna
võistlusel esineti hästi. Tugevad tõmbed ergomeetril, täpsus nooleviskes ja
suured musklid kuulijännis lubasid Are valla juhtkonna ehtida
hõbemedalitega.
Rohelise Jõemaa suvemängud on jätk 23. korda peetud piirkondlikule
võistlussarjale Reiu jõe suvemängud, kus osalevad Reiu jõega piirnevad
omavalitsused. Rohelise Jõemaa mängudel tegid kaasa Pärnumaalt Are,
Halinga, Paikuse, Vändra vald, Surju, Tori, Raplamaalt Järvakandi,
Viljandimaalt Pärsti, Suure-Jaani ja Kõpu ning külalisosalejana Türi.
Võistluste programmis oli võrkpall, jahilaskmine, pendelteatejooks,
juhtkonna mitmevõistlus, kergejõustik, sulgpall, petank ning teatevõistlus.
Are vallal oli mängudel esindatud kõik alad peale meeste võrkpalli. Uue
alana said naised proovida sulgpalli mängimist, mis kõrvalt vaatajana lihtne
tundub, kuid reaalsuses tõeliseks spordiks osutus. Päeva kõige
atraktiivsemaks alaks oli kindlasti teatevõistlus Pärnu jõel. Võistkond,
koosseisus kaks meest ja kaks naist tõmbasid kordamööda ergomeetril
vastavalt 250 ja 500 m ning sööstsid edasi süstaga jõe peale aerutama. Nii
mõnedki kukkusid ümber ja seda naljakam oli vihma käes ligunevatel
pealtvaatajatel. Kõik osalejad andsid endast parima ja mis on kõige tähtsam jäid oma osalemisega rahule. Pärast pikka ja vihmast päeva oli võimalus
kuulata Tori kohalikke pillimehi ja tantsu keerutada.
Tänan kõiki osalejaid ja jään edaspidi ootama julgemat osavõttu. Toredad
mängud ootavad innukaid osavõtjaid ja kaotada ei ole midagi. Võidate toreda
päeva ja tubli annuse head enesetunnet ning tervist.
Kristi Kivisaar
Noorte- ja spordijuht

*****
Tublid lapsed ....
Laupäeval, 14. augusti pärastlõunal leiti Pärivere pargist jõekaldalt allavisatud kilekotist kaks õnnetut
kassipoega. Tänu tublidele lastele kiisud päästeti. Aitäh Teile Brenda, Emily, Ita, David ja Raido. Lapsed
tõid kassipojad ära, toitsid neid piimaga ja leidsid neile üheks ööks peidupaiga.
Järgmisel päeval läks sõit varjupaiga poole, kus kiisud lahkel meelel vastu võeti.
Varjupaiga töötaja kiitis lapsi õige käitumise eest.
Loodame, et nad leiavad endile ka uued kodud. Meile lubati sellest kindlasti teada
anda. Kahju, et meie seas leidub südametuid inimesi, kes abitute loomadega
südametult käituvad. Rõõmu teeb, et lastes on säilinud headus ja kaastunne
loomade vastu.
Tähelepanelik külaelanik

*****
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Are noored lustisid Pärnumaa noorkotkaste ja kodutütarde suvelaagris Vangol.
3.-6. august oli võimalus Are noortel, kel
plaan noorkotkaste või kodutütardega liituda,
osaleda igal suvel toimuval noorte kotkaste ja
kodutütarde
suvelaagris
Vango
talus
Pärnumaal. Osalejaid pea igast maakonna
nurgast oli vanuses 8.-17 aastat. Laagri
põhiteemaks oli sel aastal veemängud ja
veeohutus.
Neljal päeval oli noortel võimalus ammutada
erinevaid oskusi ja teadmisi vetelpäästest,
kuidas veekogu ääres käituda ning hädalisi
aidata. Lisaks olid ülesse pandud erinevad
töötoad, kust kõik said, kas vanu teadmisi
Pilt pärit erakogust
lihvida või uusi juurde koguda. Näiteks
meeldis eriti tüdrukutele iidne mõõgavõitlus,
kus pehmikmõõkade ja kilpidega erinevaid lahinguid matkiti. Metsas valmistati talveks loomadele või
niisama saunas käimiseks erinevaid vihtasid. Samuti oli olemas käsitöötuba, kus peegleid ja nukke
nikerdati. Loomulikult ei puudunud paintballi- ja viburada. Lõõskava päikese all kujunes vaieldamatuks
lemmikuks mäeseljale ehitatud veeliurada, soe ja turvatud veekogu ning pikk tross, millega üle tiigi uhke
sõidu sai. Laagri põhiteemaks oli vesi ja sellest lähtuvalt oli välja mõeldud ka huvitav legend vetemoorist,
kes andameid ootas, kas siis omaloomingulise tantsu, laulu või näitemängu näol. Iga rühm pidi endale
kättesaadavatest materjalidest oma vetejumala meisterdama ja seda õhtuti tõrvikute saatel vetemoorile
esitama, et talle meelehead valmistada. Ehk hoiab siis vetemoor inimesi uppumast.
Päevad olid sisutatud tihedalt erinevate veemängude ja teatevõitslustega, niisama telgis olla oli võimalus
ainult öösel. Kuid ega pimedaski ei saadud korralikult und silmale, iga rühm pidi oma telkla lippu valvama,
et naabrid luurekäigus seda omistada ei saaks. Laagri lõpuks lubati välja valida tublim rühm, kes kõige
enam oma eeskujuliku ja abivalmi käitumisega silma hakkab. See osutus aga päris raskeks, sest
distsipliiniprobleeme ei olnud. Kui mõni noor vägisõnu pruukima hakkas, leiti talle kohe tegevus kurjade
mõtete unustamiseks. Vaatamata äratusele hommikul kell 8 ja aktiivsele hommikuvõimlemisele ei olnud
hädakisa kosta kuskilt. Noored jäid laagriga väga rahule.
Noored Kotkad on Kaitseliidu alla kuuluv eriorganisatsioon, mis asutati 1930. aastal. Tänavu mais pidas
organisatsioon oma oma 80 aasta juubelit. Kodutütarde organisatsioon on loodud 1932. aastal. Kodutütred
on paljuski sarnased gaidide liikumisega, kuid enam pannakse rõhku rahvusliku kultuuri tundmaõppimisele.
Tegu
on
seega
Eesti
vanima
ja
suurima
tegutseva
noorteorganisatsiooniga.
Kõik organisatsiooni tegevus on noortele tasuta.
Kellel veel huvi Are rühmaga liituda, siis ootame huvilisi
Kristi Kivisaar

*****
Juuli kõige palavamatel päevadel pakkisid julgemad poisid ja tüdrukud oma seljakotid ja vallutasid
kohalikud Tabria küla raudtee äärsed metsad. Kohale sõideti suure sõjaväe autoga, mis noortele palju
lõbu pakkus. Õpiti laagri püstitamist, mille käigus ehitati käpärastest vahenditest uhke WC, vettpidavavad
varjualused, söögilauad ja –pingid ning palju muud. Iseseisvalt valmistati katelokil kõik söögikorrad ja toit
sai imehea. Öösel grilliti metssea šašlõkki ja nauditi äikest. Kogemused saadi ka taimede korjamisel, öisel
ja päevasel luurel ning erinevatel teatevõistlustel. Laager oli ülesehitatud ülesannetele ja tegevustele, mis
nõuavad head meeskonnatööd ja üksteisega arvestamist, kui neid kahte pole, siis ei ole ka peavarju ega
süüa.
Tänud tublidele osalejatele!
Kristi Kivisaar

*****
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Võrkpallivõistlused Suigus.
Laupäeval, 21. augustil pidasid Suigu võrkpallurid maha
vägeva võrkpallivõistluse. Ilm ei olnud kiita, sest taevast tuli
alla peenikest seenevihma, aga sellest hoolimata oli tore.
Seltsimaja taga asuval platsil, kus suvel on palju võrkpalli
taotud, kogunes neli võistkonda. Pärast tõsist lahingut võitis
võistkond Vigased, koosseisus Kristjan Šatski, Allar Juss,
Vahur Toots ja Reigo Reilend. Siinkohal aitäh Kristi
Kivisaarele auhindade muretsemise ja toetuse eest.
Osales ja pildistas Ingrid Tamla

*****
Haruldane seen.
Augusti keskel tõi Veronika Heinsoo mulle peotäie seeni, mis talle muruniitmisel ette oli jäänud, et mis
need on ja kas kõlbavad süüa. Eemalt vaadates pakkusin, et šampinjonid. Lähemal vaatamisel selgus, et
eoslehekeste asemel on torukesed - st. puravikud. Kuid kahjuks ei sobinud välimus ühegi tuttava seenega torukesed väävelkollased, lõikepind värvub sinakaks ja ise valkjashallid. Suheldes Merike Palginõmmega,
kes oli leidnud samasuguseid seeni Pärnu linnast ja lehitsedes erinevaid seenemäärajaid tuli välja, et
tegelikult on tegu väga haruldase seenega - MÕRU KIVIPURAVIKUGA.(värvilist pilti võite vaadata
aadressilt http://areloodusring.blogspot.com/ ) Söödav seen ta pole ja kuulub II kaitsekategooriasse, on
kantud punasesse raamatusse kui haruldane seen jne. Peamiselt kasvab ta lehtmetsades ja puisniitudel, kuid
hävimisohus on just elupaikade kadumise tõttu. Nii et hoidke silmad lahti, võibolla on Teiegi õues midagi
põnevat kasvamas.
L. Lusik

*****
Aasta 2010 on nimetatud lugemisaastaks. Seetõttu intervjueerime igas
lehes üht valla tuntud inimest.
Seekord esitasime küsimused Are raamatukogu juhatajale
MALLE PAJOLE
•

•

•

Mis on Sinu lapsepõlve lemmikraamat? Koolieelikuna olid minu
lemmikraamatuteks Siima Škopi illustreeritud vendade Grimmide
“Lumivalgeke” ja H. Chr. Anderseni “Pöial-Liisi”. Veidi vanemana
meeldisid Astrid Lindgreni jutud, eriti “Väike Tjorven, Pootsman ja
Mooses” ja “Bullerby lapsed” ning Silvia Rannamaa “Kadri.
Kasuema”.
Mida viimati lugesid?
Viimati lugesin Dina Rubina “Päikeselisel tänavapoolel”.
Mõttetera raamatust: Huvitav, millises vanuses on inimene lõpuks suuteline iseendale silma
vaatama?
Mida soovitad Teistele lugemiseks? Uuemast kirjandusest soovitan lugeda afganistani kirjaniku
Khaled Hosseini raamatuid „Lohejooksja" ja „Tuhat hiilgavat päikest". Need on lood Afganistanist
erinevatel aegadel - alates monarhia viimastest õitsenguaastatest 1970ndatel, kuningavõimu
kukutamisest kuni tänapäevase Talibani käes vaevleva riigini välja. Lisaks ilukirjanduslikule
naudingule saab väga hea ülevaate Afganistani ajaloost.
Toredaid lugemiselamusi!
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AIANDUSNURGAKE
Tundub, et see aasta on olnud hea meeaasta. Järgnevalt mõned nopped
internetiavarustest ,mida huvitavat meega peale hakata.
Mummi talu peremees Aavo Meister meenutab, kuidas tema vend kurtis, et sööks
mett hea meelega, aga see on liiga magus ja hakkab ruttu vastu.
«Siis hakkasime katsetama ja meele lisandeid hulka panema,» räägib mees.
Kõigepealt prooviti metsapihlakaid, mis jahvatati ja lisati meele. Pihlakate mõrkjas mekk ja magus mesi
passisid niivõrd hästi, et seda segu tehakse seniajani ja see on paljude lemmik. «Sellega on hea lapsi mett
sööma harjutada,» teab perenaine Ülle Meister. Samuti saab meest abi, kui huuled on lõhenenud ning
külmast või tuulest kahjustatud. Mesi koos taruvaigu ja vahaga ravib ka tülikat ohatist.
Tee nahale pai:
Jalavann: Sega 1 dl mett kruusitäie sooja veega. Kalla jalavanni nii palju sooja vett, et varbad kaetud ja
sega juurde meevesi. Lisada võib ravimtaimedest, nt raudrohust, saialillest keedetud ürditeed.
Koorimiskreem: 1 spl nisuidandeid; 2 tl mett; 1 tl mandli- või oliiviõli; 1 tl sidruni-, pohla- või
õunamahla. Sega ained ühtlaseks massiks ja hõõru sõrmeotstega õrnalt näole. Lase mõjuda mõni minut ja
loputa hoolikalt.
Vistrike hävitaja: 3 spl mett; 1 spl kaerahelbeid või kaerajahu; 1/2 apelsini mahl; 10 tilka
taruvaigutinktuuri või 1 spl hakitud värsket peterselli. Sega pehmendatud mee hulka apelsinimahl,
kaerahelbed ja taruvaigutinktuur või hakitud petersell. Määri näole (mitte silmade ümbrusse) ja lase mõjuda
pool tundi. Loputa jaheda veega.
Toitev kreem: Sega 1 spl mett 1/2 dl maitsestamata jogurtiga. Määri nahale ja loputa. Kui lisad meejogurtisegule sidrunimahla, saad puhastava ja värskendava maski.
Kätekreem: 250 g meevaha; 1/2 dl mandliõli; 1/2 dl kookosõli; 1/2 dl roosivett. Sulata vaha vesivannil,
segades lisa esimesena kookosõli, siis mandliõli ja lõpuks roosivesi. Mandli- ja kookosõli asemel võib
kasutada ka glütseriini. Võib lisada mõne tilga aroomiõli või taruvaigutinktuuri.
Tea Raidsalu
www.tarbija24.ee

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 Viiu Tamla - 44 63 494
Noorte- ja spordijuht Kristi Kivisaar
- 56 46 4861
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
Volikogu esimees Vilja Alamaa
-
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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

TEADAANNE!!!

Huvikooli kohamaks
Vastavalt määrusele on Are valla koolides
õppivatel ja siit gümnaasiumi siirdunud
õpilastel võimalik taotleda vallavalitsuselt
huvikooli õpilaskoha maksu toetust.
Avaldused on oodatud valda sekretäri kätte
15. septembriks.

Are vallavalitsus maksab ühekordset koolitoetust
neile Are valla koolides õppivate laste
vanematele, kellel on seoses raske majandusliku
seisu ja tööpuuduse tõttu raskusi lastele
koolitarvete soetamisel. Palume vastavasisuline
avaldus esitada valla sotsiaaltöötajatele
esimesel võimalusel. Hiljemalt 5. septembriks.

LÖÖ END KOOLI ALGUSEKS LÄIKIMA
....
Maniküür 100.Meeste maniküür 150.- (küünte
modelleerimine, leotus, küünenahkade
töötlemine, õli, kreemitamine ja lakkimine)
Küünte värvimine 25.Prantslase stiilis värvimine 50.Ühe kleepsu ja kivi hind 1.Kätekreemiks kasutan ja massaazi teen
DEPILE kätekreemiga
Pediküür 175.- (leotus,jalgade koorimine,
jalataldade töötlemine, küünte lõikus,
küünenahkade töötlemine, õli, kreemitamine,
lakkimine)
Küünte värvimine 25.Prantsuse stiilis värvimine 50.Ühe kleepsu ja kivi hind 1.Koorimiseks kasutan Belpeel Professionaalset
DEPILE jala koorijat ja massaazi teen Belfeet
Belcream´iga
Kulmude värvimine,kitkumine 35.Kulmude kitkumine 25.Ripsmete värvimine 40.Komplekt ripsmed kulmud 50.värvin professionaalsete RefectoCil
värvidega
UUDIS!
Nüüd ka püsiripsmete
pikendamine. Pealepanek 150.- Hooldus 2
nädala pärast 150.- (Ainult septembris
pealepanek hooldushinnaga) Võimalus
paigaldada ka ripsmetutikesi. 100.Tööd teen oma kodus Päriveres!
Endiselt võimalus tellida Oriflame tooteid!
Püsikliendile soodustused!
Andra 56 933 906

Veoteenus
kalluriga,

OSTAME: hakkevõsa, võsa ja
lepikute raieõigust,
küttepuid (3m)
OÜ Brushwood
Tel: 5144176 Aivo Reppo e-post:
aivo.reppo@mail.ee

täismass
alla 8t,
kandevõime
3,8t.
info ja
tellimine
tel. 53901313

AITAN müüa, osta, vahetada, vormistada - maja, maad
korterit.
Tel. 56 979 000
Maakler Eve
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Seoses Pärivere klubis
oleva remondiga
selguvad täpsemad
klubi lahtioleku ajad
septembrikuu jooksul.
Jälgige valla kodulehte
ja teadetetahvleid.

Pärivere klubis algab sügishooaeg ...
Kõik, kel tahtmist tantsida, laulda, näidelda, tulge Pärivere klubisse.
27. 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!
Septembris on plaan käima lükata näitering Kel huvi, jagame infot nii telefonitsi, kui maili teel.
Tel. 44 518 66 või 51 702 82 Sirje Pilter
Tel. 56 46 4861 või kristi.kivisaar@gmail.com Kristi Kivisaar

Meie hulgast on lahkunud ....

Virve Tensing Murru külast
15.07.1929 - 11.07.2010

AVALDAME KAASTUNNET OMASTELE!
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ÕNNITLEME
pisipere puhul!
21. juunil sündis
Elbu külas
Reelika Reibergile ja Marko
Raele poeg
ROLAND REIBERG

Ehita päikesekildudest pesa
keset võilillede kollast kesa,
meelita sinna naerukajakad,
et päevad poleks rõõmudest vajaka ....

ÕNNITLEME!
01.09
02.09
03.09
04.09
15.09
17.09
17.09
20.09
20.09
21.09
24.09
26.09
29.09
29.09
30.09

OLEV AMMUSSAAR
VÄINÖ NÄPPI
AIN ERM
JÜRI EELMÄE
ANITA MÖLDER
ERNA TANNEBAUM
JUTA LEPIK
HENDRIK ANNUSVER
ASTA KASEMAA
SILVI LOSSMANN
IVAN HUTTUNEN
NELLY ANNUSTE
MEETA MITT
ENNO KUUSMETS
AHTO SÕRMUS

73.a. Are alevik
73.a. Are alevik
74.a. Murru küla
55.a. Võlla küla
76.a. Pärivere küla
87.a. Niidu küla
90.a. Suigu küla
78.a. Parisselja küla
70.a. Murru küla
65.a. Suigu küla
83.a. Võlla küla
80.a. Niidu küla
83.a. Elbu küla
74.a. Elbu küla
78.a. Suigu küla

Sooviks avaldada tänu
HEIKI NÄPPILE, kes
tegi meile pliidi uhke ja
ilusa ning oli töö juures
väga kohusetundlik.
Aitäh Sulle, Heiki!
Leo Kallas

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

Jälle kooli!
Tore oli, et suvi oli soe. Veel toredam, et sügis tuleb.
Kirjutage lehele kindlasti oma ettevõtmistest ja plaanidest.
Artikleid ja teadaandeid järgmisse lehte ootan 15ndaks
septembriks. Vallalehte saab värvilisena lugeda valla
kodulehelt www.arevald.ee
Toimetaja
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Lehe toimetaja: Leelo Lusik
Tel. 51 42 621; 44 63 596
Oja 4 Are vald,
Pärnumaa 87 301

