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Tee sai korda
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Tere Are valla rahvas
25. veebruaril rahuldas Vallavolikogu vallavanem Jaanus
Männiku palve tema ametist vabastamiseks ning samas tehti
mulle ettepanek asuda vallavanema ametikohale.
Nimi on mul Lauri Luur, olen 30 aastat vana ja alates 2007.
aasta 8. märtsist olen töötanud Are vallavalitsuses
abivallavanema ametikohal. Enne valda tööle asumist olin
tegev põllumajanduses ja ehituses, töötades lisaks kodumaale
ka mitmes euroopa riigis. Selle aja jooksul sai alustatud enda
põllumajanduslik ettevõtmine, mida tasapisi, nii hobi korras,
toimetan tänaselgi päeval.
Esimestel aastatel, kui see töö oli veel pisut võõras, mõtlesin
tihti erasektorisse tagasi pöördumisest. Nüüdseks on valla
arendamine ja edendamine mind niipalju paelunud, et tihti
peab koristajatädi mulle meelde tuletama, et aeg on koju
minna.
Vallas töötatud nelja aastaga olen saanud üsna kõva
koolituse. Kõige suuremaks juhendajaks oli mulle Jaanus Männik, kellega koos oli ääretult tore töötada.
Samas ei saa tähelepanuta jätta ka kõigilt teistelt endistelt ja praegustelt kolleegidelt õpitut.
Lisaks tööl omandatud praktilistele teadmistele otsustasin enese teadmisi majanduse ja avaliku halduse
kohta täiendada ning alates 2009. aasta sügisest õpin Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis majandust. Koolis
omandatud teoreetilisi teadmisi olen saanud usinalt töökohal rakendada, sidudes paljud kursusetööd
igapäevatöös lahendamist vajavate teemadega.
Üheaegselt minu vallavanema ametisse nimetamisega asus volikogu heakskiidul abivallavanemana tööle
endine Are valla maanõunik Siret Tammekänd, kes viimastel aastatel osales Are valla tegemistes
vallavalitsuse liikmena. Tal on hulgaliselt teadmisi ehituse ja planeerimise valdkonnas. Abivallavanema
tööülesanded jäävad enamuses samaks, välja arvatud teed, mille eest vastutan jätkuvalt mina.
Rääkides Are valla tegemistest, siis selle võib kokku võtta mõne sõnaga – raha vähe, tegemisi palju.
Käesoleva aasta eelarve on üsna pingul. Suured ootused on pandud Suigu Lasteaed-Algkooli köögiosa
renoveerimiseks esitatud rahastamistaotlusele. Loodetav vastus peaks laekuma juuni alguseks. Selle
projekti üks murekohti on omafinantseering, mis küünib ligikaudu 700 tuhande kroonini (ca 45 tuhat eurot),
sest lisaks sellele tuleb sel aastal alustada ja osaliselt ka ellu viia mitmeid teisi investeeringuid millele on
juba toetusraha saadud (Are aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Pärivere tee ja
Kaldeni tänava piirkonnas, Are mõisapargi korrastamine, Suigu Lasteaed-Algkooli maaküttele üleviimine
ja Murru küla seltsi poolt koordineeritav Suigu klubimaja saali rekonstrueerimine).
Suured eesmärgid on motiveerivad ja teie kõigi toetusele lootes soovin anda parima, et kõik plaanid saaksid
ellu viidud. Jätkuvalt ootan teie muresid ja ettepanekuid, et neid ühiselt lahendada.
Ootan kindlasti kõiki ka 9. aprillil kell 19.00 Are vallakeskuses etenduvale näitemängule „Püha müristus“
Ita Everiga peaosas, mille toob meieni Vana Baskini teater. Teatri kohta leiab infot Are valla kodulehelt
www.arevald.ee ning pileteid saab osta raamatukogudest ning Sirje Pilteri ja Heli Tõrva käest.
Ka selleaastane jüriöö-üritus Are pargis tõotab tulla väga vaatemänguline ja huvitav.
Kordaminekuid jätkuval aastal ja head kevade jätku.
Teie värske vallavanem
Lauri Luur.
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UUS ABIVALLAVANEM ON SIRET TAMMEKÄND
Kallid Are valla inimesed! Olen olnud Are valla tegemistega
kursis juba viimased kuus aastat – algul maanõuniku ametit pidades
ja hiljem vallavalitsuse liikmena. Valdkonnad, kus ennast koduselt
tunnen on planeerimine, looduskeskkond, maaküsimused ja
ehitusõigus. Antud küsimustega olen viimased aastad tegelenud ka
erasektoris.
Minu hobid on seotud looduse ja loomadega. Vabal ajal tegelen
ratsutamise ning ornitoloogiaga. Olen tegev ühes Pärnumaa
ratsaspordiklubi juhatuses, mis tegeleb lastele ja noortele suunatud
võistluste korraldamiste ning sportliku eluviisi propageerimisega.
Sügisel, kui linnud lõunamaale rändavad, võib mind nädalavahetustel
kohata Kabli linnujaamas linde rõngastamas. Huvi ornitoloogia vastu
tekkis tänu vendadele, kes on tõelised lindude fännid ja töötavad
Keskkonnaametis looduskaitse bioloogidena. Olen suure pere laps, mul on viis venda ja kaks õde. Õdesidvendasid pean suurimaks kingituseks, mida vanemad mulle on andnud. Mul on poeg, kes õpib
gümnaasiumi eelviimases klassis ja keda huvitab meditsiin. Suurimateks väärtusteks pean perekonda, kodu
ja sõpru. Tunnen uhkust, et olen eestlane ja armastan oma kodumaad – väga kaunist Eestimaad - ilusa
looduse ja töökate inimestega maad.
Ametnikuna on minu kohustus olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale ning kohusetundlikult ja täpselt
täita ülesandeid, milleks usaldatud amet mind kohustab. Loodan, et suudame ühiselt muuta Are valla veel
kaunimaks ja turvalisemaks koduvallaks, mille üle tunneme uhkust ja kus on hea elada.
Siret Tammekänd
abivallavanem
25. veebruari Are Vallavolikogu istungi otsused:
1. Määrati Are Vallavalitsuse 2010. aasta konsolideerimisgrupi audiitorkontrolli läbiviijaks
vannutatud audiitor Külli Müür.
2. Kinnitati Are Põhikooli arengukava aastani 2015.
3. Võeti vastu Are valla 2011. aasta eelarve, tulud ja kulud tasakaalus 1 165 459 eurot ehk 18 235 474
krooni.
4. Otsustati lubada müüa Are vallas Suigu külas asuva korteriühistu Suigu Kastani valla omandisse
kuuluv korter nr 8.
5. Kooskõlastati Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering.
6. Anti MTÜ-le Niidu Küla Selts tasuta avalikku kasutusse Are Mõisapargi laululava ja lõkkeplats
tähtajaga 25.02.2011 – 25.02.2020
7. Seoses eurole üleminekuga tehti muudatused järgmistes volikogu määrustes: „Müügipileti hinna
kehtestamine“, Toimetulekutoetuste arvestamisel arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude
piirmäärade kinnitamine“ ning „Are Vallavalitsuse teenistujate koosseisu ning palgamäärade
kinnitamine, hallatavate asutuste juhtide palgamäärade kinnitamine“. (määrustega on võimalik
tutvuda Are valla kodulehel www.arevald.ee)
8. Tehti muudatused Are Vallavolikogu 12.11.2009 otsuses nr. 64 – volikogu esimehele määrati
töötasuks 290 eurot kuus, komisjoni esimeestele tasu volikogu istungil osalemise korra eest 25
eurot ning volikogu liikmetele määrati volikogu istungil osalemise korra eest tasuks 12 eurot.
9. Otsustati lugeda vallavanem Jaanus Männik tagasiastunuks vallavanema ametikohalt alates 4.
märtsist 2011 omal soovil ning määrati hüvitist ühe kuu ametipalga ulatuses.
10. Valiti Are vallavanemaks alates 2011. aasta 5. märtsist Lauri Luur ning määrati vallavanema
töötasuks 1250 eurot kuus.
11. Kinnitati vallavalitsuse liikmete arvuks 4 ning liikmed Lauri Luur, Reet Alamaa, Tiia Puusild ja
abivallavanem Siret Tammekänd. Abivallavanema töötasuks määrati 800 eurot kuus ning teistele
valitsuse liikmetele hüvituse suuruseks 15 eurot iga vallavalitsuse istungi tööst osavõtu eest.
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12. Informatsioonid:
12.1. Hajaasustuse veeprogrammi garantiikiri.
12.2. Volikogu istungite päeva muutmisest.
11. märtsi Are Vallavolikogu istungi otsused:
1. Kinnitati Are valla arengukava 2009 -2015 (arengukavaga on võimalik tutvuda Are valla
kodulehel).
2. Nimetati Are valla esindajad ja nende asendajad osalemiseks Pärnumaa Omavalitsuste Liidus ja
Eesti Maaomavalitsuste Liidus. Esindajateks määrati volikogu esimees Leelo Lusik ning
vallavanem Lauri Luur. Asendajateks volikogu aseesimees Kert Alamaa ja abivallavanem Siret
Tammekänd.
3. Arutelu alatise eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu muutmise kohta otsustati jätkata järgmisel
korral.
4. Kinnitati alatise maa-, ehitus- ja planeerimiskomisjoni koosseis ja Ljudmila Tamari asemel nimetati
liikmeks Anti Tölp. Komisjon kinnitati 7-liikmelisena.
5. Otsustati toetada Are vallas Murru külas Lepiste maaüksuse ja Ristoli Suur omandamiseks loa
andmist OÜ-le Urusalu.
6. Kinnitati hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale (määrusega on võimalik tutvuda
Are valla kodulehel).
7. Informatsioonid:
7.1. Majanduslike huvide deklaratsioonide täitmine.
7.2. Ülevaade politsei piirkonna tööst ja statistikast.
Informatsiooni andis vanemkomissar Ain Lepik.
7.3. Kergliiklusteede toetusskeemist.
14. veebruari Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Tunnistati Suigu Lasteaed-Algkooli köögiploki renoveerimise omanikujärelevalve teostamise
edukaks pakkumuseks FIE Peeter Tilk esitatud hinnapakkumus maksumusega 1320 eurot.
Pakkumuse esitas veel OÜ Rapla KEK – 1980 eurot.
22. veebruari Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Kinnitati Suigu külas asuvale Jõelauda kinnistule ehitada kavatsetava kalakasvatushoone
projekteerimistingimused.
2. Anti välja korraldus väljastada kirjalik nõusolek:
Are alevikus Kaldeni tn 8 asuva elamu tehnosüsteemide muutmiseks
kuuri ehitamiseks Tabria külas asuvale Aru katastriüksusele
3. Anti välja korraldus maaüksuse koha-aadresside määramise kohta.
4. Anti välja korraldus maksta sotsiaalse kaitse eelarvest:
toimetulekutoetused summas 2084.39 eurot 17 inimesele
täiendavad sotsiaaltoetused summas 90 eurot 6 inimesele
5. Informatsioonid:
5.1. Vallavalitsuse ruumide energiatarve aastate lõikes
5.2. Suigu elanike pöördumine Are vallavalitsuse poole bussiühenduse korraldamiseks Suigu-Tori
vahel. Otsustati, et vallavanem arutab kirjas toodud probleeme Tulukese liikmetega nende järgmisel
kokkusaamisel.
5.3. Vallaametnike ja asutuste töötajate töötasustamine.
5.4. Lasteaia kohamaksust vabastamine. Arutelu katkestati kokkuleppe sõlmimiseni.
28. veebruari Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Kinnitati õpilaskoha arvestuslik maksumus Are Põhikoolis ja Suigu Lasteaed-Algkoolis.
8. märtsi Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Kinnitati riigihangete komisjon koosseisus: Lauri Luur, Siret Tammekänd ja Eve Atka.
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2. Anti välja korraldus avaliku suulise enampakkumise korraldamiseks 22.03.2011 Are vallas Suigu
külas asuva kü Suigu Kastani valla omanduses oleva korteri nr 8 müügiks.
3. Anti välja korraldus väljastada ehitusluba Are alevikus Pärivere tee 9 asuva korteri nr 2
rekonstrueerimiseks ja tehnosüsteemide muutmiseks.
4. Tunnistati Are valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava uuendamise edukaks
pakkumuseks OÜ Alkranel esitatud hinnapakkumus maksumusega (koos käibemaksuga) 2400
eurot. Pakkumuse esitas veel AS Maves summas 5043 eurot ja 60 senti.
5. Kinnitati Are vallas Murru külas asuva Passima kü jagamisega tekkivate kü-le nimed, sihtotstarbed
ja koha-aadressid.
6. Anti välja korraldus maksta sotsiaalse kaitse eelarvest:
sünnitoetused summas 400 eurot kahele inimesele
riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite ülejäägi vahenditest ühekordsed toetused summas
1800 eurot 9 inimesele
7. Informatsioonid:
7.1 Arengukava uuendamisest.
7.2 Valla esindamine korteriühistutes.
7.3 Puhkuste ajakava.
7.4 Konkursist Kaunis Kodu.
7.5 Majanduslike huvide deklaratsioonide täitmine.
7.6 Õpilasmaleva korraldamisest.
7.7 Kergliiklusteede toetusskeemist.
7.8 Võrkpalliplatsi rajamisest.

Riigikogu valimistulemustest
6. märtsil 2011.a. aset leidnud Riigikogu valimistel osales üle Eesti 580 264 inimest 913 346-st
hääleõiguslikust kodanikust. Seega oli Riigikogu valimiste osalusprotsent 63,5. Pärnumaa valimisaktiivsust
hinnati 58,5 protsendile.
Are valla hääleõiguslikest kodanikest andis oma hääle 319 isikut ja hääled jagunesid järgmiselt:
Reformierakond 72 häält. Erakonnas kogusid enim hääli Rein Lang (27), Väino Linde (19) ja Andrei
Korobeinik (13).
Reformierakonnale järgnes tulemustelt Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 60 häälega. Populaarsemateks
häälekogujateks olid Annely Akkermann (21) ja Toomas Tõniste (18).
Eesti Keskerakond 45 häälega asetus kolmandale positsioonile. Enamus erakonnale antud häältest läks
Kadri Simsonile, kes kogus vastavalt 40 häält.
Neljas positsioon jäi Are vallas Eestimaa Rahvaliidule, kes kogus kokku 53 häält. Neist 20 häält anti oma
vallast pärit mehele Karel Tölpile ja tulemuselt järgmine oli Ülle Varik 14 häälega.
Järgnesid Erakond Eestimaa Rohelised 34 häälega, kus Erik-Niiles Krossile usaldati 30 häält ja
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 33 häälega, kus suurimaks häältekogujaks oli Marianne Mikko (15).
Üksikkandidaatidest sai Are vallas ainsana hääli Mark Soosaar, kelle skooriks jäi 14 häält.
Kui võrrelda käesoleva aasta valimistulemusi 2007. aasta Riigikogu valimistulemustega (608 hääleandjat),
siis võib tõdeda, et kodanike osavõtt jäi seekord poole tagasihoidlikumaks.
Kokkuvõtte koostas vallasekretär
Eve Atka
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Pärnu Maavalitsus korraldab Via Baltica teemaplaneeringu ja selle
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku
7. märtsist - 4. aprillini 2011
Teemaplaneeringu ja KSH materjalid on kättesaadavad Pärnu Maavalitsuse veebilehel http://mv.parnu.ee ja
planeeringuportaalis aadressil: http://www.teed.ee/ViaBaltica/index.htm.
Avaliku väljapaneku ajal 07.03 – 04.04 2011 saab planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti Are
Vallavalitsuses (Pärivere 17, Are alevikus). Kogu avaliku väljapaneku kestel on igaühel õigus esitada
kirjalikke ettepanekuid ning vastuväiteid aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu või
elektronpostiga: mv@mv.parnu.ee .
Pärast avalikku väljapanekut toimuvad lähimad planeeringu avalikud arutelud järgmiselt:
26.04.2011 kell 10.00 Pärnu-Jaagupi rahvamajas (Pärnu mnt 26, Pärnu-Jaagupis);
26.04.2011 kell 14.00 Are vallakeskuses (Pärivere 17, Are alevikus);
26.04.2011 kell 17.00 Sauga vallamajas (Selja tee 1a, Sauga alevikus);
28.04.2011 kell 10.00 Pärnu Maavalitsuses (Akadeemia tn 2, Pärnus);
Täiendavat infot teemaplaneeringu kohta saab küsida:
Pärnu Maavalitsusest, kontaktisik Tiiu Pärn, tel 447 9761, e-mail tiiu.parn@mv.parnu.ee.
Are Vallavalituse kontaktisik on Lauri Luur, tel 445 1862, GSM 525 9752, e-mail: vallavanem@arevald.ee
Tiiu Pärn
Planeeringute talituse juhataja
Pärnu Maavalitsus

Erametsandusest 2011. a.
2011 a on ÜRO poolt välja kuulutatud rahvusvaheliseks metsa aastaks, mille eesmärk on tõsta
elanikkonna teadlikkust säästlikust metsamajandusest, looduskaitsest ja eri metsatüüpide
jätkusuutlikust majandamisest. Metsa-aasta väärtustab inimese rolli metsas ja metsa tähtsust
inimesele. Metsa aasta tunnuslauseks on: “Kohtume metsas!“. Enne kui metsaga kohtuma minna,
võiksime omada natuke eelteadmisi, mis mets on, kuidas temaga käituda, et kohtumine ei jääks
ühekordseks.
Mets on ökosüsteem, mis koosneb metsamaast, sellel kasvavast taimestikust ja seal elunevast loomastikust.
Metsamaa maa, mis vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest:
on metsamaa kõlvikuna kantud maakatastrisse;
on maatükk pindalaga vähemalt 0,1 hektarit, millel kasvavad puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3
meetrit ja puuvõrade liitusega vähemalt 30 protsenti.
Metsamaaks ei loeta õuemaad, elamumaad, pargi, kalmistu, haljasala, marja- ja viljapuuaia, puukooli,
aiandi, dendraariumi ning puu- ja põõsaistandike maad. Puu- ja põõsaistandik on puude ja põõsaste
intensiivseks kasvatamiseks rajatud kasvukoht mittemetsamaal, kus puid ja põõsaid kasvatatakse regulaarse
seaduga ning majandatakse ühevanuselistena.
Metsaseaduse mõistes on metsa majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine, kasutamine ja metsakaitse.
Metsa uuendamine: Metsaseaduse kohaselt on metsa uuendamine maapinna ettevalmistamine
puuseemnete külvamise ja puude istutamise võimaldamiseks või loodusliku uuenduse tekkele
kaasaaitamiseks; puuseemnete külvamine; puude istutamine; metsakultuuri hooldamine; loodusliku
uuenduse tekke ja arengu soodustamine muul viisil.
Metsa kasvatamine: Metsa kasvatamiseks on lubatud teha hooldusraiet ning reguleerida metsamulla veeja toiterežiimi. Raieks loetakse vähemalt ühte metsamaal tehtavatest järgmistest töödest:
puude ja põõsaste langetamist; langetatud tüvede laasimist; tüvede järkamist; metsamaterjali koondamist ja
kokkuvedu.
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Metsa kasvatamiseks teostatakse järgmisi raieid: uuendusraie, mille hulka kuuluvad lage- ja turberaie;
hooldusraie, mille hulka kuuluvad valgustusraie kuni 8-sentimeetrilise keskmise rinnasdiameetriga puistus,
harvendusraie 8-sentimeetrilise ja suurema keskmise rinnasdiameetriga puistus ning sanitaarraie; valikraie;
trassiraie, mille hulka kuulub kuni nelja meetri laiuse kvartali- või piirisihi sisseraie üle 8-sentimeetrise
keskmise rinnasdiameetriga puistutes; raadamine.
Rinnasdiameeter on puutüve läbimõõt, mõõdetuna 1,3 meetri kõrgusel juurekaelast. Puistu keskmiseks
rinnasdiameetriks loetakse enamuspuuliigi puude keskmist rinnasdiameetrit.
Metsa kasutamine: Avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas ja piiramata või tähistamata erametsas
tohib:
1) viibida ja korjata marju, seeni ja pähkleid ning varuda
dekoratiivoksi, ravim- ja dekoratiivtaimi ning nende osi
metsaomaniku huve põhjendamatult kahjustamata, jahiulukeid ja
kaitsealuseid loomi nende sigimisperioodil ja teisi metsas
viibijaid häirimata, metsa püsivaid jälgi jätmata ning
tuleohutusnõudeid ja metsaomaniku nõudeid järgides;
2) telkida ja lõket teha kohtades, mille metsaomanik on selleks
ette valmistanud ja tähistanud, või tema loal;
3) liikuda metsas lõastatud koertega. Lõastatud ei pea olema
teenistuskoerad teenistusülesannete täitmisel ja jahikoerad jahil;
4) sõita sõidukiga metsamaal paiknevatel
metsaomaniku loal ka väljaspool teid.

teedel

ja

Avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas võib vastavalt
tähistatud metsamaal metsamarjade, seente ja pähklite ning
dekoratiivokste, ravim- ja dekoratiivtaimede ja nende osade varumise ning metsa rekreatiivse kasutamise
eest tasu nõuda ainult juhul, kui metsaomanik on metsamarjade, seente, pähklite, dekoratiivokste, ravim- ja
dekoratiivtaimede saagikuse või metsa rekreatiivse väärtuse suurendamiseks teinud kulutusi või on selles
metsas saagikuse või metsa rekreatiivse väärtuse suurendamiseks tehtu tõttu vähenenud teistest
metsakasutuse viisidest saadav tulu.
Metsa kaitsmiseks:
1) tuleb raielangid, välja arvatud valgustusraielangid, raiejäätmetest puhastada.
2) tohib pestitsiide metsas kasutada ainult metsa majandamise eeskirjaga sätestatud juhtudel.
3) ei tohi metsa majandamisega pinnast lubatust enam kahjustada.
4) Toores koorimata okaspuit tuleb juhul, kui seda on enam kui kümme tihumeetrit ühe hektari kohta,
metsast välja vedada: 1. septembrist kuni 30. aprillini raiutud puit 1. juuniks; 1. maist kuni 31. augustini
raiutud puit ühe kuu jooksul raie tegemisest arvates.
Loomastiku kaitseks nende sigimisperioodil võib keskkonnaminister määrusega piirata mitme rindega
puistus ja segapuistus raie tegemist ajavahemikul 15. aprillist 15. juunini.
Kindlasti tekkis Teil peale kirjutise lugemist hulganisti küsimusi metsanduse kohta üldisemalt või oma
metsa kohta konkreetsemalt. Selleks, et Teie küsimused saaksid vastused on riigi poolt finantseeritavad
metsandusvaldkonna konsulendid Teid aitamas. Igal metsaomanikul on võimalus saada 15 tundi
kalendriaastas tasuta metsanduslikku nõuannet, kuidas oma metsi säästlikumalt ja jätkusuutlikumalt
majandada.
Pärnumaal jagavad nõuannet:
Konsulendi nimi
JÜRI PEETRIMÄE
MTÜ Pärnumaa Metsaomanike Selts

Telefon
505 0322

E-post
peetrim@hot.ee

TEET KILLING
MTÜ Vändra metsaühing

5620 8231

Esna64@hot.ee
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JAAK HALLIKMA
MTÜ Vändra metsaühing
MANDO KADARIK
MTÜ Kikepera metsaühistu
KADRI-AIJA VIIK
MTÜ Kikepera metsaühistu Pärnumaa tugiisik
KADRI KUKK
MTÜ Vändra metsaühing

521 8806

jaakhallikma@gmail.com

517 8910

Mando.kadarik@hotmail.com

516 7650

Kadri_aija@hotmail.com

526 1226

Kadri.kukk@erametsaliit.ee

Kohtume metsas!
Kadri Kukk
Metsandusvaldkonna konsulent

Nõuanded suurveega toimetulekuks
Lumerohke talve tõttu on sel kevadel võimalik suurvee ja uputuse oht. Siseveekogud võivad üle kallaste
tõusta, madalamad kohad maastikul lumesulaveega täituda. Asulas võib tekkida olukordi, kus
kanalisatsioon ei võta korraga tekkinud lumesulavett vastu ning teed ja tänavad ujutatakse kohati üle.
Hoonete keldritest ja tänavatelt vee väljapumpamisega päästeteenistus üldjuhul ei tegele. Päästjad
sõidavad välja, kui inimeste elu ja tervis on otseselt ohus.
Hoonete omanikel soovitame soetada veepumbad, et ise vesi keldrist välja pumbata.
Piirkondades, kus kevadine suurvesi on varasematel aastatel probleeme põhjustanud, tekib suure
tõenäosusega uputus ka tänavu.
Kui elad sellises piirkonnas, mõtle läbi kõik ohud, mis
võivad vee tõusuga kaasneda ja tee vajalikud
ettevalmistused, et kahjud oleksid võimalikult väikesed.
Kahjude vähendamiseks:
- vii oma kodune vara maapinnast kõrgematele
tasapindadele (korrustele);
- tõsta kõrgemale õlid, lahustid ja muud ohtlikud
kemikaalid, et looduskeskkonna reostust vältida;
- kui vesi ohustab elektrisüsteemi, lülita hoone
elektrivõrgust välja;
- sulge ka gaasi-, vee- ja kütusemahutite kraanid;
- kui vesi voolab hoonesse, sulge veepinnast
allapoole jäävad kanalisatsiooni äravooluavad.
Kui vesi on veel kõrge, ei maksa keldrit veest tühjaks
pumpama asuda, vesi imbub keldrisse tagasi. Vee väljapumpamine ja selle tagasi imbumine võib
kahjustada hoone konstruktsioone rohkem, kui seisev vesi. Maja asu vees tühjaks pumpama pärast
üldise veetaseme alanemist.
Veetaseme alanedes tuleb seevastu kohe tegutsema asuda, sest vesi rikub peaaegu kõiki materjale.
Kuivata ja tuuluta maja nii ruttu kui võimalik. Märgunud materjalid on heaks pinnaseks
hallitusseente ja bakterite kasvule. Need võivad tekitada lisaks otsesele veekahjule nii
terviseprobleeme kui vara pöördumatut riknemist.
Kui suurvee tõttu on tavapärane elukorraldus oluliselt häiritud (ei pääse koju, maja ei saa kütta, ei
saa kasutada elektrit, joogivesi on reostunud jmt.) teata sellest kohe omavalitsusse.
Hädaabinumbril 112 helista, kui oled veelõksu jäänud või muul viisil on otseselt ohus sinu elu või
tervis.
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Vallal on uus volitatud veterinaararst – MARINA KLAASSEN
Seoses riiklike loomatõrje programmide vähenemisega vähendati ka maakonna volitatud veterinaararstide
arvu. Käesoleva aasta algusest töötab Are valla volitatud veterinaararstina Marina Klaassen.
Kohe peale EPA lõpetamist asusin tööle Pärnu sovhoosi loomaarstina. Pärnu sovhoosis, hilisemas AS-s AF
Pärnu, töötasin kuni ettevõtte pankrotistumiseni. 1997. a. tegutsen FIE-na. Samast aastast töötan valla
veterinaararstina Sauga vallas. Selle aasta algusest ka Are ja Paikuse valdades. Valla veterinaararsti
kohustuseks on „Loomatauditõrje seadusest“ lähtuv järelvalve ja profülaktika korraldamine valla
territooriumil.
Ka sel aastal teostatakse kohustuslikke profülaktilisi töid: kasside
ja koerte marutaudivastane vaktsineerimine, lüpsilehmade uuring
brutselloosile ja leukoosile piimaproovidest, uurimine allergiliselt
tuberkuloosile.
Sellest aastast marutaudi vastu vaktsineeritakse lemmikloomi üle
aasta, st. et eelmisel (2010.a.) vaktsineeritud kass või koer
süstitakse 2012. aastal. Väljaarvatud noored koerad-kutsikad,
keda süstitakse kolme kuu vanuselt sel aastal. Kui koera- kassi
vaktsineerimise aeg ei ole meeles, siis soovitatakse looma
vaktsineerida uuesti sel aastal. Vaktsineerida tohib ainult terveid
koeri-kasse, kellel ei ole momendil jooksuaeg ega imevaid poegi.
Ning alustada võib vaktsineerimist juba kolme kuu vanuselt.
Pea meeles, et ussikuuri peaks tegema koertel kord kvartalis ja
tingimata enne vaktsineerimist (ka kompleksvaktsiiniga). Kuni
kassi aastaseks saamiseni tuleb ussirohtu anda kord kvartalis, edaspidi vähemalt kord aastas (vajadusel ka
tihedamini). Ka kirbutõrje on on väga oluline: kirbud on Eestis enimlevinud koera ja kassi paelussi
(koeraviigi) vaheperemehed ja levitajad. Pea meeles, et vastavalt toiduseaduse, veterinaarkorralduse
seaduse ja loomatauditõrje seaduse kohaselt on loomaomanik kohustatud teavitama valla volitatud
veterinaararsti põllumajandusloomade ulatuslikust haigestumisest või hukkamisest (EN direktiiv (EMÜ) nr.
511/1995 art.3).
Pea meeles, et tänvu kontrollib PRIA loomapidajate arvestust, kas nende veised on saanud kõrvamärgid 20
päeva jooksul ja kitsed-lambad 6 kuu jooksul pärast sündi. Samuti kontrollitakse, kas kõrvamärkide
panemisest ja loomadega seotud sündmustest on PRIA loomade registrit 7 kalendripäeva jooksul teavitatud.
Teavitada tuleb põllumajanduslooma esmakordsest poegimisest, kui järglast ei ole õnnestunud märgistada,
karja toomisest ja välja viimisest, hukkumisest, tapmisest ja kadumisest. Äärmusliku rikkumise või
korduvate rikkumiste puhul võidakse põllumajandustootja toetustaotlus täismahus rahuldamata jätta ka
järgmisel kalendriaastal.
Pea meeles, et turustada ei tohi inimtoiduks loomi ja neilt pärit loomseid saadusi, kellele on manustatud
keelatud aineid ning ravimeid või kui loomaarsti poolt määratud ravimi keeluaeg ei ole möödas.
Loomapidaja peab pidama arvestust põllumajandusloomale manustatud ravimite ja ravimsöötade kohta.
(PM määrus 12.01.09 nr5§1 ja toiduseadus §22)
Lugupidamisega
Marina Klaassen
Are valla volitatud vet. arst
Tel. 446 3143 või 5647 0083
marinaklaassen@hot.ee
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ARE VALLAST KÕRGELE JA
KAUGELE
„Hetkel teen saatesarja "Püramiidi tipus" ja
"Tööotsija". Päevad on erinevad, aga algavad
varavalges ja lõpevad siis kui asjad tehtud.!“
Nimi: TARVO MÖLDER
Sünniaeg: 19.09.1981
Elukoht: Sündinud ja kasvanud Are alevikus Taisi ja
Tarmo Mölderi perekonnas. Hetkel elab Tallinna külje all
Kiili vallas.
Koolid: Õppinud Are põhikoolis, Ülejõe Gümnaasiumis ja
kõrghariduse omandanud Tallinna Ülikoolis. Lisaks on
lõpetatud Pärnu-Jaagupi Muusikakool (7 aastat).
Are vallas on sirgunud mees, kelle kunstitööd me igapäev
televiisorist jälgida võime. Kuigi telesaate valmimises
osaleb väga palju inimesi – kõik need, kes on
meetritepikkustes nimekirjades lõputiitrites märgitud – on
huvitava sisu kõrval tähtsaim selle telepilti sättimine,
atraktiivse pildirea ja kaadri kujundamine. Olenevalt
saatetüübist on ka režissööri roll selles erinev. Tarvo
Mölder on pea kümme aastat töötanud telerežissöörina:
olnud
riigipalgal,
eraettevõtja,
vabakutseline
audiovisuaalkuntsnik ehk kogu teadliku tööelu tegelenud
oma
erialaga.
Hetkel
teenib
leiba
Eesti
Raadioringhäälingus.
Kuidas avastasid režissööri elukutse?
„Mõte tuli kuidagi loogiliselt, eelnev elu oli seotud
meelelahutusvaldkonna ja näitlemise, laulmisega. Veidi
enne kooli sisseastumist sain aru, et tahangi erinevaid asju
kokku sobitada, mida teletöö ka võimaldab ja ehkki
kutsuti ka lavakasse, läksin otse Tallinna Ülikooli
katsetele. Pärast kolme päeva toimunud katseid - 26,4
inimest kohale, õnnestus saada siis üks viiest riiklikust
kohast endale!
Sinu huvialad, millega noorena tegelesid, kas nendest
on olnud ka tulevikus kasu?
„Hobidest millega alustasin, on muusika. Muusikakool on
olnud üks olulisemaid haridustee osi inimeseks
kujunemisel. Olen tänulik kannatlikele õpetajatele ja
vanemate viitsimisele aeg ajalt meelde tuletada, et pole
mõtet pooleli jätta. See on andnud suurepärased eelised
hetke töös, mida teen. Rütmitunnetus ja ka otseselt
muusikalised baasteadmised, mis on vajalikud
kontsertülekannete juures. Kuid kõige olulisem on
muusikakooli juures olnud, et see õpetas varakult aega
jaotama ja kohusetunnet. Ja nii öelda multitaskingut (ehk
on võimalik mitme asjaga korraga tegeleda, kui osata
õigesti planeerida)“
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Foto www.elu24.ee

Liis Treimann

Minu kiire väike portfoolio: 2009-2011 sügis “Ringvaade”
režissöör; 2009 suvi “Pealtnägija klassika” režissöör. (ETV);
2009 suvi “Tööotsija” saate režissöör (ETV); 2009 suvi
Laulupeo rongkäigu ülekande režissöör (ETV); 2009 kevad
Claudia Taevi nim. ooperisolistide konkursi ülekande
režissöör (ETV); 2009 kevad Emadepäeva kontsert Estonias
ülekande režissöör; 2009 kevad “Perfect make up” DVD
režissöör; 2009 talv “Täna õhtul…” saate režissöör (ETV);
2008 suvi “Öölaulupidu” ülekande ja DVD rezhissöör
(ETV); 2008 suvi “Maamees otsib naist aasta hiljem”
rezhissöör (Kanal2); 2008 suvi “11 000 aastat hiljem”
dokumentaalsaate režissöör; 2007 -2009 suvi “Pealtnägija”
režissöör (ETV); 2008 ETV aastapreemia Parim Režissöör
pealtnägija režii eest; 2007 sügis “Pealtnägija ekstra” 2
saadet (HIV ja Vene-Eesti infosõda) režissöör (ETV); 2007
suvi “Mantlipärija” sarja režissöör; 2006 talv Aastahitt 2005
teleproduktsiooni juht; 2006-2007 “Võta või jäta” režissöör;
2005 talv telelavastuse “Jaagupi jõulud” teine režissöör;
2005 talv saate “Laulvad näitlejad” produtsent; 2005-2006
lastesaate “Lumejänesed” režissöör (ETV); 2005-2006
kultuurisaate “OP!” produtsent (ETV); 2005 sügis Tõnis
Paltsi valimisreklaamide režissöör (Maurum); 2005 sügis
draama 2005 festivali lõpugala otseülekande režissöör; 2005
suvi Mati Undi telelavastuse “Suvekool” režissöör (ETV);
2005 suvi Saku Päikeselimonaad reklaam režissöör
produtsent (Morgenton OÜ); 2005 kevad teatri auhindade
gala otseülekande režissöör (BEC); 2005 kevad
rahvusvahelise tenniseturniiri Eesti-Portugal otseülekande
režissöör (BEC); 2004 talv saate Pöffi “TREILER” režissöör;
2004 talv BEC Erki Noole “Reval Hotels Cup” TV3
otseülekande režissöör. (BEC); 2004 talv Jumping Gala
ülekande režissöör; 2004 talv Saku Päikeselimonaad reklaam
režissöör-produtsent; 2004 Eesti mainekujundusfilm EAS
“Edulood 2004” (Dynatrack Music) režissöör produtsent;
2003-2005 kevad BEC (Balti Video OÜ); Sarja “Kodu keset
linna” montaažirežissöör; 2003 sügis Pöffi avamise
videoülekande montaažirežissöör. (Rez. Renee Vilbre); 2003
sügis ETV “Draamapäevik” režissöör; 2003 Vennaskonna
video “Bomb Iraque” režissöör; 2003 suvi ETV saatesarja
“Kulturg” vastutav režissöör; 2002-2003 ETV saatesarja
“PULT” režissöör; 2002-2003 ETV muusikasaate “7vaprat”
vahelõikude režissöör; 2002 suvi ETV suvise kultuurisaate
“Päikesekell” režissöör, operaator; 2002 talv ETV saate
“Punane tuba” assistant, operaator; 2002 talv Eesti esimesele
DVDle “Kala ja sõbrad” Stanfordmusicu reklaam klipp;
2001-2002 ETV sporditoimetus “Teel olümpiale” režissööri
assistent; mai 2002 “Kükloop” telelavastuse režissöör
(tudengitöö); 2001-2004 teinud kaastööd ETV saadetele
“OP!”;
“Kultuuriuudised”, “Buratino tegutseb jälle”,
“Aegluup”
operaatori
ja
monteerijana;
teostanud
videoinstallatsioone, olnud konsultant muusikavideode
salvestamistel ja postproduktsioonil; 2000-2003 olnud
Stanfordmusicus tehnik. (Eesti Muusika Auhinnad 2002,
Pühajärve Beachparty, ansambli Scooter backline);
2002,2003 Jazzkaare Sakala pealava Backline service.

Lisaks pikkadele tööpäevadele on Tarvo kuulsust kogunud ka ansabliga HND. See on 2006. aastast
tegutsev eesti bänd. Varem tegutseti nime all High`n `Dry. Ise nimetavad nad oma muusikat kratimetaliks.
Bänd sai oma esiksingliga "Vaevu hingan" kiiresti tuntuks ja juba aprillis 2007 andsid nad välja oma
esimese albumi "Paturaamat“. HND on välja andnud kolm albumit millest keskmisega "Aivarai" tehti
ajalugu sellega, et esimese bändina Eestis jagati plaat ära täiesti tasuta. Bänd on oma tegutsemisaja jooksul
andnud märkimisväärse hulga kontserte Eestis, muuhulgas soojendati ka maailmakuulsat ansamblit Def
Leppard nende Eesti kontserdil. Kolmas album "Päikesepilkajad" jõudis müügile 2009 aastal
Kuidas jagub veel energiat muusikaga tegeleda?
„Paraku on ööpäevas kahjuks ainult 24 tundi ja minu töö võtab nädalast enamuse ööpäevi, aga eks kes
palju teeb see palju jõuab. HND annab mulle võimaluse välja elada. Laval unustad kasvõi korraks kõik
muud mured ja pahna mida pea täis on. Eks see üks mahalaadimise vorm ole. Kes käib trennis, kes peol,
kes kalal, mina käin aegajalt laval!“
Kristi Kivisaar

MEIE KOOLID …
Kuidas Are lapsed Tallinnas ooperit tegid.
Rahvusooper Estonia kutsus üle Eesti õpilasi
osalema
teatrihäppeningis
„Armastus
salakaubaks”. Ka Are kool otsustas erakordset
võimalust ooperilaval esineda ära kasutada.
12. märtsi hommikul asusid Arest Tallinna
poole teele 14 õpilast ning õpetajad Ülle
Tiimus ja Marje Tilk. Pärnu-Jaagupis liitusid
meie rühmaga ka sealsed noored. Juba teel
võtsime laulu üles, et „hääled lahti harjutada”.
Estoniasse jõudnud, nägime, et lapsi oli
kogunenud meeletult palju – 330 õpilast.
Esmalt registreerusime ja saime kotid, kus olid
kleepsud, märgid, teatriraamat ja kava toimuva
Pildistas Ita Kuusik
kohta. Seejärel jaotati ära ülesanded: kellest sai
näitleja,
laulja,
tantsija,
kostümeerija,
grimeerija või lavatehnik. Ja algaski tõsine töö. Tantsijad ja näitlejad veetsid enamuse ajast kammersaalis,
kus harjutati liikumist. Päev möödus töiselt, sest kahe päevaga oli vaja etendus selgeks õppida.
Õhtul võisime kõik siiski majast välja minna. Enamus meist otsustas Solarise keskuse kasuks, kuna see asus
teatri kõrval. Kaks tundi kaubanduskeskuses möödusid kiiresti ja kell 21.00 pidime teatris tagasi olema. Siis
võis alata disko! Kõik olid rõõmsad – kes tantsis, kes jooksis, kes kuulas lihtsalt muusikat. Kuigi kell 23.00
algas öörahu, jätkus elevust veel poole üheni öösel. Nii juhtuski, et mõni magas ja puhkas end välja, mõni
mitte.
Igatahes hommikul tuli kõigil taas tööga alustada. Proovid suurel laval algasid kell kümme. Tehti veel
muudatusi, harjutati, valiti kostüümid… ja esimese etenduse aeg oligi käes! Kõik sujus kenasti. 40 minutit
laval möödusid väga kiiresti. Kuid ootamas oli ka teine etendus kell 17.00. Juhendajad parandasid ja andsid
nõu, mida võiksime muuta. Teine etendus läks arvatavasti paremini. Ka vaatajaid oli saalis rohkem,
sealhulgas ka meie oma kooli õpetajad. Nüüd järgnes veel projekti pidulik lõpetamine ja kojusõit võiski
alata.
Oli huvitav ja sisukas nädalavahetus! Saime kogemuse, millest kunagi lastelastelegi rääkida!
Ave Eisenschmidt,
Are kooli 6. klass
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VALLARAHVA TEGEMISTEST …
Pääsusilmad
Are pensionäride ajaviiteklubi on koos käinud juba mitmed
kuud. Tore on tõdeda, et need kokkusaamised on kujunenud
heaks mõtete vahetamise ja muidu hea äraolemise kohaks.
Peame sünnipäevi, küpsetame kohapeal kas siis kringlit või
mõnda muud head kooki, teeme koos võileibu ja joome
kohvi või teed. Mõnikord oleme nii lustlikud, et räägime
anektoote või siis muidu lõbusaid lugusid elust enesest. Tähtis
on see, et meil oleks lõbus. Eelmine kord tõi Anne meile
kõigele lahendada ühe ristsõna. Natuke aega oli toas vaikus,
sest kõik nokitsesid lahendada. Oli jälle tore elamus. Meie seas
on ka inimesi, kellele meeldib luuletusi kirjutada. Häid ja
õpetlikke mõtteid jagub küllaga, mida paberile panna.
Kõrvaloleva luuletuse kirjutas meile Maie vahetult enne
pensionäride klubisse tulekut.
Tervist ja jõudu kõigile! Kohtumiseni 13. aprillil.
Heli Tõrva

*****

Milleks on vaja üht naiste karja,
kes korra kuus käib koos ....
Teeme seda kindlustunde pärast,
kustutada proovime kõik pinged,
järgi jätta soovime kõik hea.
Aeg andku arutust, kas või rahutust edasi viib meid see.
Ärge te mõelge, et teised on paremad
paremad oleme meie.
Kõik meie teod ja mõtted on paremad.
Selleks me koos kõik käime.
Igast asjast saab ju mitut moodi mõelda,
seda välja hoopis teisiti siis öelda.
Vahest parem on kõik enda teada jätta,
kuid see on raske - ma seda tean.
Milleks on vaja üht naiste karja,
kes korra kuus käib koos?
Kas nad on seltskond,
või saab neist vennaskond?
Aeg arutust sellest toob.

Jõusaalil uus ilme.
Vallakeskuses asuv jõusaal-noortetuba on pärast
pikka ooteaega saanud uue ilme. Läbi
projektirahastuse soetatud treeningvahendid
lausa kutsuvad trenni. Sissetöötamist ootab
sõudeergomeeter, mida hakkajamad poisid ja
tüdrukud on üle ukse juba ammu piilumas
käinud. Ka spinningratas ja surumispink
ootavad uusi spordisõpru. Nüüd on kõik jõusaali
seadmed kohal, lahti pakitud ja paigaldatud ning
ootavad
aktiivset
kasutamist.
Jõusaali
kasutamine on tasuta. Kuna tuba on pisike ja
vahendeid saab kasutada heaperemehelikult
korda-mööda, on vaja, et enne jõusaali tulekut
lepite aja kokku noorte- ja spordijuhiga
(Kristi Kivisaar) telefonil 5646 4861.
Natukene peavad ootama veel teletehnika ja Nintendo mängukonsooli huvilised, sest kauaoodatud
kuludeklaratsiooni väljamakse ei ole veel meieni jõudnud.
Projekti
läbiviimist
läbiviimist
koordineerib
MTÜ
Hoolivad
Südamed
ja
rahastab
Põllumajandusministeerium Leader meetme raames. Rahastustaotlus esitati kohalikule tegevusgrupile,
Rohelise Jõemaa Koostöökogule, 2009.aasta detsembris.
Projektijuht Kaja
Rebane

*****
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Suigu piirkonna külade arengukava
...eelnõuga saab tutvuda Suigu raamatukogus ja MTÜ Murru Küla Seltsi kodulehel
www.suiguseltsimaja.ee. Kõik parandused on teretulnud. Tulge Suigu raamatukokku vestlema või saatke email suigu@pkr.ee
Kolmapäeval, 6. aprillil kell 18.00 on Suigu, Murru, Tabria ja Võlla külade inimesed oodatud piirkonna
külade koosolekule, kus:
1) kohtume vallavanem Lauri Luuriga ja abivallavanem Siret Tammekännuga.
2) on vaba mikrofon kohalalgatatud teemade arutamiseks
3) võtame vastu piirkonna külade arengukava
4) Pärnu-Jaagupi konstaablijaoskonna piirkonnavanem Ain Lepik tutvustab uut liiklusseadust.

*****
Kihelkonnatund Suigu Seltsimajas.
Pühapäeval, 20. märtsil oli Suigu seltsimajas
kihelkonnatund, kus Anne Rätsep (pildil) ja Anneli
Laur esitlesid enda koostatud raamatut „Tori
kihelkonna rahvarõivad.“
Raamatu autorid kirjutavad eessõnas: „Meie eesmärk
ei ole õpetada rahvarõivaid valmistama, vaid koguda
ja süstematiseerida Tori kihelkonna rahvarõivaid
puudutav materjal, mis on laiali erinevates
muuseumites ja erakogudes. Usume, et huviline saab
meie
raamatust
abi
endale
rahvarõivaid
komplekteerides, valmistades, kandes ja ka
stiliseeritud esemete loomisel.“
Pildistas Anneli Laur

Raamatud on tutvumiseks olemas nii Are, kui Suigu
raamatukogus. Huvi korral võtta ühendust Randivälja külaseltsiga ja Anne Rätsepaga. Kontakt:
anne.ratsep.001@mail.ee
Viiu Tamla

*****
Läbi lume sahiseva sõidab suusake.....
Niidu Küla Seltsi tublide ja hakkajate aktivistide eestvedamisel valmis juba sügisel plaan teha kogu valla
rahvale üks vahva vastlapäeva üritus. Mõeldud-tehtud! Näpuga kalendris järge ajades, arvasime sobivaima
aja Eesti Vabariigi aastapäeval olevat. Nii sai alguse vastlapäeva pereüritus „Niidu küla vigursõidukite
liulaskmisvõistlus“.
Tänasel päeval võin julgelt öelda, et meie pereüritus
läks väga hästi korda. Osalejaid oli üle 200 inimese.
Kelgutamise võistlus osutus ülipopulaarseks kõigis
kolmes vanuseklassis. Pikim liug vanuses 0-7.a.
Rauno Luur. Auhinnnaks uus kelk. Vanuseklass 818.a. tegi pikima liu Merike Mere. Auhinaks uus
liugur. Vanuseklassis 19.-101 a. konkurentsitult pikim
liug pr. Tiia Puusild. Auhinnaks uus lumelabidas,
pikk lina ja „töövõtuleping järgmisel talvel
kelgumäge ehitama.“ Vigursõidukeid oli valmistatud
päris mitu. Parimaks tunnistati pikima liu teinud
sõiduk Kodutütred ja Noorkotkad. Koju viidi
võistluse
peaauhind
-vedru
shampanjaga.
Auhinnalauda pildistas Leelo Lusik
Motoriseeritud kiirendusvõistlus - tõeliselt kiire ja
põnev võistlus. Jõudu proovisid mootorsaanid ja ATV-d. Võidud jagunesid: Kaupo Puust - kiireim ATV ja
Andreas Tiimus - kiireim mootorsaan. Vastlasõitu tehti hobureega ja koerarakendiga.Tänud hr. ja pr.
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Reppole, tänu kellele said kõik väikesed ja suured huvilised sõita karjäärijääl koerarakendiga. Aitäh, Are
valla koolide lastele ja õpetajatele vahvate kadade meisterdamise eest. Kuigi kada tuli vana kombe kohaselt
ära põletada, et halvad vaimud kaoksid, nähti ühte veel küla vahel. Mis temast küll sai?
Hea seltskond ja värske õhk teevad kõhud tühjaks. Aga selle vastu oli meil rohtu! Meie tublid naised ja
mehed olid valmistanud ülimaitsva hernesupi, mis kees kohapeal suures katlas. Ei puudunud ka soolaoad.
Toidutoimkonnas olid: Erika Jõgila, Ruth Püss, Reet Alamaa, Lauri Loorents, Karin Alamaa-Aas ja Valdur
Aia. Vastlakuklite asemel pakuti Erika tehtud pannkooke, mis maitsesid imehästi. Karini tervisetee retsept
on jätkuvalt saladus. Aitäh kõigile väga maitsva toidu eest!
Suussulavad rosinakringlid auhindadeks küpsetasid meisterpagarid Iivika Aia ja Dea Tiitus. Tänud teilegi!
Suur tänu Andrus ja Aaron Tugedamile, kes päeva muusikalise poole pealt hoolt kandsid. Vinüüldisko
sobib suurepäraselt talispordi perepäevale. Suure eeltöö tegime ära koos Kristi Kivisaare, Kert Alamaa, ja
Lauri Luuriga. Abiks olid veel Oliver Luur, Risto Tiimus, Andreas Tiimus, Teevi Luur ja tublid
koolitüdrukud, kes registreerisid liulaskijaid. Auhinnakarikad aitas kokku monteerida OÜ Rigor. Aitäh!
Lõke pakkus sooja, põhk hoidis jalad külmumast, saadi kokku vanade tuttavatega, vesteldi ja lasti liugu,
põhu sees tehti kaikavedamist, söödi suppi ja pannkooki, nauditi päikeselist ja veidi pakaselist ilma. Kes
kohale tuli, sai osa toredast päevast, kes ei tulnud, see ei teagi millest ilma jäi! Osalejate siiras tänu ja head
sõnad on suurim tänu nähtud vaeva eest. Koostöö teeb imesid. Ürituse korraldamine sai teoks tänu kohaliku
omaalgatuse programmist saadud rahadele.
Lumeeit oli sellel talvel lumeveskid ikka väga tihti kauaks tööle unustanud. Muinasjutuline looduspilt, üle
poole meetri lund, võimsad tuisud, parajalt külmapügalaid ja ilmataadi halastusest talvine kirgas päike,
meelitab ikka ja jälle inimesi loodusesse. Sel aastal sai esmakordselt Niidu Küla Seltsi ettevõtmisel
suusatada päris rajamasinaga tehtud suusaradadel. Tänu Jaan Luurile, kes selle masina meile Norrast tõi.
Tore, et suusaspordihuvilised seda võimalust kasutasid. Kui ka järgmisel aastal lume-eelarve kopsakas on,
siis suusarajad on garanteeriud. Suur aitäh Lauri Luurile ja Risto Tiimusele, kes radu jõudumööda
hooldasid. Eks püüame oma masinaparki ikka täiendada, et luua veelgi paremaid radu suusatamiseks. Lumi
sulab ja samuti ka suusarajad sulavad, aga ega uusi ei saagi enne teha, kui vanad pole ära sulanud. Uuel
talvel uued rajad!
Kohtumiseni järgmistel üritustel!
MTÜ Niidu Küla Seltsi nimel
Ly Jõgila

*****
Koonga mängud peetud ja medalid koju toodud.
Möödunud nädalavahetusel toimusid juba
35ndat
korda
Koonga
traditsioonilised
spordimängud. Võistluste eelsoojenduseks, nagu
korraldaja lausus, olid laupäeva hommikust
päikese loojanguni kestvad spordivõistlused
Koonga põhikooli ruumides. Võistluste
tippsündmuseks kujunes auhindade jagamine
ning tõeline külapidu koos sportlastega uhke
ansambli saatel (kus ka Koonga vallavanem
kaasa lööb). Kahjuks ei leidnud lauatennise
võistkond endale naisvõistlejat, kel oleks julgust
oma koduvalla eest seista, mistõttu laenasime
naisreketi naabritelt. See aga ei viinud poiste
motivatsiooni alla ja rebimine oli tihe. Karikate
jagamisel peeti suurimaks „imeks“ Are valla
Võrkpallimeeskond.
Pildistas Kristi Kivisaar
võitu meeste võrkpallis, mida Koonga mängude
ajaloo jooksul juhtunud ei ole. Praegune meeskond oli ju ka võidukas Pärnumaa 2010 aasta
meistrivõistlustel, kus II liiga arvestuses esimene poodiumikoht võidukalt koju toodi.
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Koonga mängudel tegid tublit tööd kõik osavõtjad, kes lisaks medalitele ka tervisliku päeva ja hea
enesetunde said.
I koht meeste võrkpall (pildil) : Tarmo Nairis, Rait Tiitus, Kristjan Kaer, Argo Kremer, Roland Hiiemäe,
Meelis Mölder, Margus Kallaste.
II koht lauatennise võistkond: Keit Reinsalu, Ragnar Peit, Margus Kallaste, Pirgit Tamm
II koht trepijooks: Kristjan Šatski
III koht sõudeergomeeter: Margus Kallaste, Kristjan Šatski, Ragnar Peit, Argo Kremer, Margus Kallaste
IV koht mälumäng: Kristi Kivisaar, Keit Reinsalu, Pirgit Tamm
Kristi Kivisaar

*****
Ilus naine köidab pilku, hea naine südant.
Poolakad arvavad, et talupojale on vajalik maa,
aadlikule au, sõdurile sõda, kaupmehele raha,
aga naisele kübar ja terve ilm. Kübaraga
toimetulemist proovisid ka Are valla naissoost
isikud 11. märtsil Pärivere klubis naistepäeva
tähistades. Kübarates naisi-neide oli nii Arest kui
ka Suigust. Kokku tuli pidulisi kolmekümne
ümber, kelle sekka paar mehist meestki eksinud.
Kübara alla on vaja kaunist nägu. Kuidas oleks
naisel noorem ja kaunim võimalik välja näha,
seda õpetas kosmeetik Hele Einmann. Ta alustas
kõige tähtsamast s.o. näo puhastamisest, seejärel
tegi massaaži ja maski. Naised olid huviga
ümber, uurisid kosmeetiku töövahendeid ja
hindu. Kasu tundus olevat mõlemapoolne.
Vahelduseks esines Tori folklooriansambel “Salme”, kes laulis põhiliselt vanu regilaule ja vahele vestis
veidi juttugi. Vanasti lauldi ja räägiti jutte ikka käsitööd tehes. Naine ei istunud kunagi tegevusetult käed
rüpes. Nii esinejadki suurema osa ajast laulsid-rääkisid istudes ja käsitööd tehes. Nende laulud olid vahetud,
siirad ja koosseis väga musikaalne ning stiilne. Peale esinemist istusid nad koos kuulajatega lauas maitsvat
kringlit süües ja kohvi juues.
Hiljem rääkis kosmeetik veel meikimisest, aga see jutt jõudis ainult neidude kõrvu, sest paremas eas
daamid olid oma kenade kübarate all niivõrd heas jutuhoos, et meikimine ei tundunud hetkel oluline. Ja ega
siis peoõhtule ei tuldagi ainult teisi kuulama, ennast on vaja ka nähtavaks teha ja oma tähtsad asjad vajavad
samuti välja ütlemist.
Lõpuks valiti välja kõige kenam kübar ja tehti kõigist kübarakandjaist foto. Oli paraja suurusega mõnus
seltskond ning meeldivalt õdus õhtu.
Anne Niibo

*****
Talimängud on lõppenud.
„Lõppesid läbi talve väldanud Pärnu maakonna talimängud, mis tõid hooaja jooksul spordiradadele ja
saalidesse enese tervise eest hoolt kandma ligi 1100 osalejat.“ Mängudel osales kokku 18 valda ja
spordiklubi. Talve jooksul oli võimalus vallal osaleda kolmeteistkümnel erineval spordialal. Are valla
sportlased olid tugevad ja tublid, tänu kellele suudeti esikohta hoida viimase kahe alani. Meie saavutasime
väikevaldade arvestuses kolmanda koha.
Suured tänud inimestele, kelle soov oma koduvalda esindada on aus. Olgu kui tugev sportlane, oluline on
soov ja tahe midagi ärateha!
Mälumäng: Olavi Põllu, Urmas Reinart, Tarvi Pettai, Maie Pettai.
Koroona: Tamme K, Tamme S, Asuküll D, Jõemets I, Hantson M
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Kabe: Silver Teearu, Keit Reinsalu, Brenda
Kremer, Taivo Müller
Bowling: Kerli Hiiemäe, Katrin Hein, Tanel
Hein, Guido Laanela
Sisesõudmine: Brenda Kremer, Ragnar Peit,
Kerli Hiiemäe, Kait Kosenkranius, Andres
Kapak,
Ardo Lillemägi, Mihkel Siim
Korvpall: Geiro Bukin, Ardo Lillemägi, Mart
Põrk, Marten Karjus, Allar Nairis, Fredy
Poobus,
Alari Lilles.
Lauatennis: Kelly Reinsalu, Keit Reinsalu,
Ardo Lillemägi, Ragnar Peit
Suusatamine: Viktor Raiski, Mari Kuusik, Ita
Kuusik (II koht), Silver Teearu, Kaia-Liis
Veel üks tubli sportlik saavutus …
Peks (VI koht), Ardo Lillemägi, Indrek
Heili Hiiemäe - Eesti meister!
Jõemetsa, Marleen Lippmaa (IV koht), Ülari
19. märtsil toimusid Sparta Spordiklubis 32. Eesti
Lippmaa, Kristel Lusik, Reino Tuisk, Renno
meistrivõistlused jõutõstmises.
Meie Reino
valla tubli
ja Kristel Lusik, Kar
Räim, Karl Kallaste, Jaanika Hook
Renno Räim,
Tuisk,
ääretult
hea
tahtejõuga
sportlane
Heili
Hiiemäe
saavutas
Curling: Kristi Kivisaar, Tanel Hein, Tarmo
meistrikulla jõutõstmises +84 kg kogusummaga 335kg.
Hein, Eneli Ennok
Juhtkonna võistlus: Lauri Luur, Leelo Lusik,
Kristi Kivisaar.
Ka vabariigist toodi medaleid. Are kodutütred esindasid Pärnumaad vabariiklikel lauatennise võistlustel
Harjumaal. Esmakordselt korraldatud noorkotkaste ja kodutütarde jõukatsumisel oli esindatud kümme
meeskonda üle Eesti. Neljaliikmelises võistkonnas oli kolm meie sporditüdrukut. Nooremate vanuseklassis
võitis 2. koha Ita Kuusik ja 3. koha Brenda Kremer. Vanemate vanuseklassis toodi Pärnumaale kolmas
poodiumikoht ning tublit konkurentsi pakkus ka Kairi Vanatoa. Tublid tüdrukud võitsid kuhjaga kogemusi
ning säravad medalid. Väsinud reketid jäävad aga uusi väljakutseid ootama.

Kristi Kivisaar

*****
Algas talgute ja talgutele registreerimine.
Maikuu esimesel laupäeval, 7. mail 2011 toimub kõikjal üle Eesti taas ühine Teeme Ära talgupäev.
Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Tarmo Tüür ütles, et iga
kogukond, ühendus või aktiivne kodanik saab ise otsustada, mis vajab ärategemist ning milleks teisi inimesi
kaasa kutsuda. „Tuginedes eelmise aasta heale kogemusele toimub talgupäev ka tänavu nö vabal teemal,
korraldada võib nii töö- kui mõttetalguid.“ Teeme Ära talgupäev ei ole enam kaugeltki ühekordne
kampaania. „Maikuu esimesel laupäeval üle Eesti peetav talgupäev võiks jäädagi kindlaks traditsiooniks,
kus igal aastal kokku tullakse ja oma kogukonna heaks midagi ühiselt ära tehakse,“ sõnas Tüür.
„Talgupäeva tänavuses kommunikatsioonis puudutame sügavamaid väärtusi ja rõhutame, et talgud on olnud
loomulik osa meie elulaadist. Seepärast toovad nii talgupäeva tunnuslause kui reklaamid välja neid elulisi
väärtusi, mida inimesed talgutelt on leidnud.“ 15. märtsist algas talgute kirjapanek, talgulisi kutsutakse
registreeruma 11. aprillist, sest selleks ajaks on suur osa talguid juba kirjas. Huvilised saavad end aga
talguveebis registreerida ka varem, kui leiavad endale sobiva talgukoha.
„Samuti kutsume üles kõiki kirjutama ja jagama oma talgulugusid ning jutustama, miks on talgutel
osaletud, mida on talgutel tehtud ja mida leitud,“ ütles Aljas. Talgulugude kogumise veebiretkele oodatakse
väga osalema koole – õpilased võiksid koguda talgulugusid vanematelt ja vanavanematelt. Talgulugusid
saab sisestada 13. maini
Info ja talgute ning talgutele registreerimine www.teemaara.ee
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EELOLEVATE ÜRITUSTE KALENDER
27. märts P.
28. märts E.
5. aprill T.
6. aprill K.
9. aprill L.

Vallakeskuses algusega 11.00 Are valla V meistrivõistlused lauatennises.
Info ja registreerimine: kristi.kivisaar@gmail.com või Keit 53916405
Are PK õpilaste kohtumine küüditatutega. E. Tamvere juhendatud uurimistööde põhjal
vestlusring.
Suigu LAK Ivar Lett´i etendus „Tunded udus“
Suigu Seltsimajas kell 18.00 Suigu piirkonna külade üldkoosolek.
Are vallakeskuses kell 19.00
Vana Baskini Teatri etendus „PÜHA MÜRISTUS“
Piletid hinnaga 8 ja 6 eurot on saadaval raamatukogudes ja klubijuhatajalt.
Täpsem info stendidelt.

16. aprill L.
18. aprill E.
19. aprill T.

21. aprill N.

Valla koolide lapsed 4. kl. matemaatika olümpiaadil
Are PK lastekoor laulupeo eelproovil
Suigu raamatukogus kell 18.00 esitleb Madleen Simson koos Egle Ojaga kirjutatud
raamatut „Toidu mõju lapse ajule, arengule ja käitumisele“ Raamatut on võimalik
esitluselt ka osta.
Suigu Seltsimajas kell 13.00 (kellaaeg võib täpsustuda) Klubi “Tuluke”
koosistumine. Pärimisseadusest tuleb rääkima ja küsimustele vastab
notar KAIA KRÜGER. Oodatud on kõik huvilised.
JÜRIÖÖ Are valla mõisapargis (toimumise kellaaeg täpsustumisel)

25. aprill E.
28. aprill N.

Are PK kooli ümbruse koristamise talgud
Are PK “Nõidade öö“ koolis

Zumba on emotsionaalne tantsuline fitnessprogramm.
Iga tants on Zumba programmis üles ehitatud kolmele või neljale kergesti järgitavale põhiliikumisele,
millele lisatakse erinevatele tantsudele iseloomulikke ning fitnesselemente. ZUMBA tunnine
treeningprogramm sisaldab peaaegu kõikide ladina-ameerika tantsude elemente ning kogu treening kulgeb
10-15 erineva tantsuloo saatel. Samal ajal lisatakse märkamatult lihaskoormust tõstvaid
aeroobikaelemente, mida vastavalt treeningul osaleja soovile võib ka ära jätta, jätkates ainult tantsulise
liikumisega. Sõltuvalt treeningtunnis osalemise intensiivsusest on kaotatud kilokalorite hulk 500- 1000.
ZUMBA sobib KÕIGILE, ka neile, kes pole varem tantsu või aeroobikaga kokku puutunud.
Mida Zumba tundi kaasa võtta? Vett vajad kindlasti! Riietus vaba, tähtis on mugavus, kuid kindlasti
kerge, sest higieritus on väga suur. Jalanõud sportlikud, soovitavalt mitte väga jäiga tallaga.
Zumba tund on PIDU, mitte lihtsalt kuiv treening! Pärast tundi valdav seletamatu ÕNNETUNNE pühib
masenduse ja muremõtted ning aitab teil sõlmida rahu iseenda ja teistega.
Tule Are koolimajja neljapäeviti kell 19.45
ja proovi järele!
Treener Marge Rull
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TEATED
Are vallas kasutusel olevad olulised telefoninumbrid:
Vallavanem Lauri Luur
- 445 1868 ; 525 9752
Abivallavanem Siret Tammekänd
- 445 1862 ; 502 6455
Vallasekretär Eve Atka
- 445 1860
Maanõunik Signe Rõngas
- 445 1875 ; 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

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

TULE KUULAMA JA ARUTAMA!
Olete oodatud 11.04 Pärivere klubisse kell 10.00 – 12.00
Räägime nendel teemadel:
Ülevaade kohalikust tööturu olukorrast
Uued võimalused Eesti Töötukassas
Kuidas leida endale sobiv töö?
Üritus on tasuta!

Alates 7. aprillist
neljapäeviti
saalijalgpall
poistele.
Täpsem info Kristi
Kivisaarelt
Tel. 5646 4861

Mobiilne nõustamine MOBI 2011 toimub Eesti Töötukassa
ja kohalike omavalitsuste koostööna
MOBI 2011

Are Põhikool ootab 1. klassi tulijaid koos oma vanematega
12. aprillil kell 18.30 kooliga tutvuma.
Kaasa võtta sünnitunnistus.
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Kui Sul on kodus
kasutult seisev
õmblusmasin, mille
tahaks kellelegi ära
anda või väikese
summa eest maha
müüa, anna teada
tel. 5392 7218

Tahan tänada valla sotsiaaltöötajat Helit, kes on mulle
alati suureks toeks ja abiks. Kui mul on vaja arsti juurde minna,
toetab mind, sest mul on endal käimisega raskusi. Ka arstirohud
toob ta mulle koju kätte. Alati kuulab ta ära mu mured ning oskab
öelda mõne hea sõna. Tore, et meil on selline sotsiaaltöötaja, kes
inimestest hoolib.
Veera Tuisk Suigust.

Tahan südamest tänada Signet, kes Suigu Seltsimajas
aitas minu juubeliks rentida kohviku ruumid. Ja Evet,
kes valmistas minu külalistele maitsva lõunasöögi ning
valis hea muusika.
Helju-Laine

Müüa talumaja Eavere külas.
Kinnistu suurus 4,1 ha.
Maja üldpind 240 ruutmeetrit,
kolm tuba, sahver, suur
köök.Maja vajab renoveerimist
Hind kokkuleppel.
tel. 56 151 707

ÄRA ANDA
heasse perekonda ilus
kukk
44 63 220

Are vallalehe blogis
http://arevallaleht.blogspot.co
m on üles laetud üks pildirida
Are kooli eelmise sajandi
algusaegadest.

Kel võimalust (või paluge
abi oma pere
noorematelt), vaadake
neid pilte ja andke teada,
kui tunnete ära, millal on
pilt tehtud ja kes seal peal
on.
Võib vastata blogisse
kommentaarina või helistada
tel. 514 2621

Meie hulgast on lahkunud ....

REIN AASPALU Suigu külast
24.08.1942 - 14.03.2011

AVALDAME KAASTUNNET OMASTELE!
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Ainult lapsepõlves näis,
et aeg ei tõtta.
Küll nüüd tahaks
aja kiirust maha võtta.
Kuid ikka püsima jääb soov,
et elu meie ümber
oleks õnnelik ja noor

ÕNNITLEME
KÕIGE NOOREMAID
VALLAKODANIKKE
Jaana Frolova ja Ove Ainsalu
perre Lepplaane külas sündis
14. veebruaril poeg
ARMIN AINSALU

ÕNNITLEME!
03.04 IVAN TALTS
05.04 LIIDIA LAND
05.04 JÜRI LUSIK
06.04 ARVI RABI
07.04 ELVIINE LAEV
08.04 MARITE KALDEN
09.04 HELI POOBUS
12.04 URMAS JAANUS
14.04 HEINO NUUT
15.04 OSKAR KÕNNUSAAR
15.04 LIISI STEINBERG
20.04 LEIDA VAAN
24.04 HELMI JOHANNA PÕLLU
24.04 ELVI LIPPMAA
27.04 LIIS JÕGILA
28.04 JÜRI ANNUSVEER

80.a. Are alevik
84.a. Võlla küla
65.a. Võlla küla
73.a. Kurena küla
77.a. Kurena küla
60.a. Are alevik
50.a. Are alevik
50.a. Lepplaane küla
71.a. Suigu küla
70.a. Tabria küla
55.a. Parisselja küla
70.a. Kurena küla
98.a. Lepplaane küla
76.a. Elbu küla
71.a. Are alevik
73.a. Are alevik

Angelika ja Eduard Kakko
perre Niidu külas sündis
19. veebruaril poeg
KARL GUSTAV KAKKO
Gerta ja Andres Pulga perre
Are alevikus sündis
24. veebruaril poeg
RASMUS PULK
Herelis Lauri ja Tarmo
Tannebaumi perre Niidu
külas sündis
14. märtsil tütar
MARLEE TANNEBAUM

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. 445 1861

Päike küpsetab, kuidas jaksab, et leiaks selle suure lumelasu
alt musta mulla üles. Lumikellukesed pressivad igast
lumevabast praost üles. Kuigi enamik teist ootab toas
labidas püsti, et saaks aiamaale kaevama tormata, leidke ka
vallalehe jaoks veidi aega. Järgmise lehe üllitised on oodatud
15. aprilliks, seniks hoidke silm peal vallalehe blogil, mis
asub aadressil - http://arevallaleht.blogspot.com/
KAUNIST KEVADET!
Toimetus
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Vallalehe toimetus:
Leelo Lusik
Tel. 514 2621; 446 3596
Oja 4 Are , Pärnumaa 87 301
Kristi Kivisaar
Tel. 5646 4861
Elbu küla, Pärnumaa 87 301

