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Teadmiseks valijale!
TÄNA LEHES:
18. oktoobril 2009.a. toimub Are
Vallavolikogu järgmise koosseisu
valimine.

Kandidaatide
koondnimekiri lk.3

Valija valib hääletamise võimalusest ainult ühe variandi:

Volikogu ja
vallavalitsus teevad
kokkuvõtteid
lk.4

Elektrooniline hääletamine algab 08. oktoobril kell 9.00 ja
kestab ööpäevaringselt eelhääletamise lõpuni s.o 14. oktoobri
kella 20.00-ni;

VL ”Are-Pärnumaa
südames”
lk. 5

-elektrooniliseks hääletamiseks peab olema ID kaart, arvuti,
internet ja ID kaardi lugeja;
Valija sisestab kaardilugejasse ID-kaardi ja avab Vabariigi
Valimiskomisjoni veebilehe
www.valimised.ee;

VL ”Ühtne
koduvald”

lk. 8

Volikogu ja
vallavalitsuse
istungite otsused

-

vastavalt valija isikukoodile kuvatakse valimisringkonna
kandidaadid;

-

valija teeb oma valimisotsuse, see salastatakse;

-

valija kinnitab oma valiku sisestades PIN-koodi;

Raiehooaeg
lähenemas

-

e-hääletaja saab oma häält elektrooniliselt muuta ehääletamise perioodil.

Kooliuudiseid lk. 16

lk.11
lk.13

-

Eelhääletamise päevadel 12.,13. ja 14. oktoobril saab
hääletada kella 12.00-st kuni 20.00-ni ja valimispäeval
18.oktoobril 2009 saab hääletada kella 9.00-st kuni
20.00-ni.
Järgneb järgmisel leheküljel
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Vallarahva tegemised
lk. 19
Teated

lk. 21

Valimisjaoskonnas nr 1, hääletamiskoht on Pärivere klubi väikeses saalis, saavad hääletada
Are aleviku, Elbu, Parisselja, Eavere, Niidu, Lepplaane, Pärivere ja Kurena külade valijad.
Valimisjaoskonnas nr 2, hääletamiskoht on Suigu Seltsimaja ringide ruumis, saavad hääletada
Suigu, Murru, Võlla ja Tabria külade valijad.
- iga valija hääletab ise ja oma hääleõigust ei saa kellelegi teisele loovutada ka volikirja alusel;
- jaoskonnakomisjoni liige annab Teile valijate nimekirja alusel hääletamissedeli;
- hääletamissedeli saamise kohta annate Te allkirja valijate nimekirja allkirjalahtrisse;
-valija täidab hääletamissedeli ise hääletamiskabiinis;
-kui valija füüsilise puude tõttu ise ei ole võimeline hääletamissedelit täitma, võib seda tema
palvel ja juuresolekul teha teine valija, kuid mitte kandidaat;
-hääletamissedelile tuleb Teil selleks ettenähtud kohta kirjutada ühe kandidaadi, kelle poolt Te
hääletate, registreerimisnumber;
- rikutud või defektiga hääletamissedel tuleb tagastada jaoskonnakomisjonile, kes annab Teile
uue sedel, juhul kui rikutud hääletamissedelile on Teie poolt juba märgitud valimisotsus,
kriipsutage enne sedeli jaoskonnakomisjonile tagastamist läbi nii, et otsustus ei ole loetav;
-valija ei või hääletamissedelit valimisruumist välja viia;
-pärast hääletamissedeli täitmist murdke sedel kokku ning andke see jaoskonnakomisjoni
liikmele, kes paneb kokkumurtud hääletamissedeli välisküljele jaoskonnakomisjoni pitsati
jäljendi;
-hääletamissedel tuleb Teil lasta hääletamiskasti ise, juhul, kui Te ei ole füüsilise puude tõttu ise
võimeline hääletamissedelit hääletamiskasti laskma, võib seda Teie palvel teha mõni teine valija
Teie juuresolekul.
Kodus hääletamiseks saate esitada elukohajärgsele vallavalitsusele või Teie piirkonna
jaoskonnakomisjonile valimispäeva eelnevatel päevadel ja valimispäeval kuni kella 16.00-ni
kirjaliku avalduse. Avalduses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus, näiteks:
-terviseseisund, kõrge iga, rasked teeolud või transpordivõimaluste puudumine;
-kodus hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget, kes
saabuvad Teie soovil elukohta ja võimaldavad Teil kodus hääletada;

Kandidaatide valimisdebatid toimuvad
11. oktoobril, pühapäeval
kell 11.00 Pärivere klubis ja kell 15.00 Suigu Seltsimajas.
OLETE OODATUD!
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18. oktoobril 2009 toimuvatel valimistel Are Vallavolikogusse
kandideerivate KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI – mandaatide arv 11
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
nr 101 MARTIN MUUGA
nr 102 ANDRUS ANNUSVER
Valimisliit Are Pärnumaa Südames
nr 103 ENN KUSLAP
nr 104 KERT ALAMAA
nr 105 LEHO PAHK
nr 106 ILLE AASPALU
nr 107 ANNELI UIBU
nr 108 VALEV UDRAS
nr 109 MARGUS OJAMETS
nr 110 SIGNE RÕNGAS
Valimisliit Ühtne Koduvald
nr 111 LAURI LUUR
nr 112 VILJA ALAMAA
nr 113 ANTI TÖLP
nr 114 VALDUR AIA
nr 115 LY JÕGILA
nr 116 ANDRUS TUGEDAM
nr 117 HELI TÕRVA
nr 118 LEELO LUSIK
nr 119 VERONIKA HEINSOO
nr 120 AIME KAPP
nr 121 VEIKO TAMLA
nr 122 RÜNNO LEND
nr 123 OLAVI PÕLLU
nr 124 RAIGO SIITAM
nr 125 ANDRES HANSEN
nr 126 PAUL HIIEMÄE
nr 127 TRIIN AASPALU
nr 128 MEELIS LIPPMAA
nr 129 KRISTINE FELDMANN
nr 130 HELVE MATSALU
nr 131 TÕNU TILLART
nr 132 TÕNU LUUR

Eesti Keskerakond
nr 133 IVAR PUURAM
nr 134 VAHUR LIPPMAA
nr 135 PEETER ALUSTE
nr 136 ÕIE GROSSBERG
nr 137 ÜLO METSAVEER
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VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUS TEEVAD KOKKUVÕTTEID
Vallavolikogu 4 aastat töötanud koosseis pidas 18. septembril oma viimase istungi, vallavalitsusel on ees
veel mõned istungid.
Täname vallavalitsuse poolt volikogu hea koostöö ning asjalike otsuste ja määruste eest! Suurimat
koormust kandev volikogu esinaine Vilja Alamaa oma kogemuste, heasoovlikkuse ning kiuslikumategi
mõistmisega on taganud suurte ja keerukate küsimuste kiire otsustamise. Kahju, et volikogu aseesimees
Mart Taggel oma erialase töö koormuse tõttu uuesti ei kandideeri. Ka eelarve- ja majanduskomisjoni
esimehena väärib ta suurt tunnustust. Tänusõnad kõigile volikogu komisjonidele ja nende juhtidele - Leelo
Lusik, Sirje Juss, Veronika Heinsoo, Karel Tölp, Tõnu Luur!
Volikogu arutas läbi vallavalitsuse aruande Are valla arengukava 2009 – 2014 täitmise käigust, kiitis selle
heaks ja otsustas jätkata arengukava täitmist seda oluliselt muutmata. Eelmisel aastal vastu võetud
arengukava kuueks aastaks on mahukas ja suurte eesmärkidega, eeldab tänavuse tempoga jätkamist.
Muidugi pole see praegust majanduskukkumist ning riigi- ja vallaeelarvete kirvekärpeid arvestades kerge.
Eriti siis, kui uuel volikogul ja vallavalitsusel ameti õppimisega palju aega peaks minema.
Are valla üldplaneering sai volikogus suvel vastu võetud, augustis-septembris toimus selle avalik
väljapanek, 24. septembril avalik arutelu ja nüüd, enne kehtestamist läheb see maavanemale lõppekspertiisi.
Raskeim küsimus on olnud Via Baltica kiirtee võimalik trass möödumisel Are alevikust. Paljusid poolt- ja
vastuargumente analüüsides, maakonnaplaneeringu põhivariandile tuginedes ja aleviku inimeste (50
allkirja) arvamust kaaludes otsustas volikogu suvel, et tuleks eelistada kaugemat trassivarianti. Kolmele
Elbu küla majapidamisele on see variant ebasoodsam. Kuna maavanem on koos Maanteeametiga algatanud
kogu Pärnumaa ulatuses teemaplaneeringuna sobiva trassikoridori uuringu, sai kompromissina Enno
Kuusmetsa muudatusettepaneku arvestamiseks üldplaneeringusse, et teemaplaneeringu tulemus on
vajadusel aluseks Are valla üldplaneeringu täpsustamisel. Ka ettepaneku esitaja Enno Kuusmets teatas, et
teemaplaneeringu tulemust ta aktsepteerib. Oli ka Lepplaane Külaseltsi ettepanek, mis leidis toetust.
Uhiuuendatud Are Põhikool võeti 1. septembril koolipere poolt hästi vastu. Küllap on koos vallarahvaga
selle üle rõõmsad kõik vilistlasedki, kes 24. oktoobril kooli 180. juubelile kogunevad. On heameel, et
senistele huvihariduse võimalustele oleme uues majas lisanud vaata et kutsekooli tasemel poiste
tööõpetusklassi ja korraliku köögi.
Sügis algas, valimised tulevad, tööd on küllaga. Jätkakem koos ja ühiselt!
Jaanus Männik, vallavanem

Valimisvõitlus võib jätta ükskõikseks või ärritada, aga valimisi tasub huviga jälgida ja neist kindlasti osa
võtta. Valimiste-eelne ja –järgne aeg on viljakas periood, mil saavad alguse nii mitmedki väärt muudatused.
On tähtis, et valija viiks end kurssi kandideerijate kavatsustega ning nimekirjade poolt esitatud
eesmärkidega. See teadmine annab kindlustunde, et teile sobivad mõtted ja probleemid viiakse volikogusse
täitmiseks. Ja kindlasti ärge jätke kasutamata võimalust enne valimisi kanditaatidega kohtuda, sest neil
kohtumistel kuulete ja näete märksa rohkem, kui reklaampaberile kirjutada jõutakse.
Valijal on antud otsene võimalus mõjutada valla arengusuundi. Iga elaniku hääl on tähtis, et meie vallas ka
edaspidi oskuslikult ja mõistusega ehitada uut, renoveerida ja uuendada vana kuid väga vajalikku. Ikka
leidub palju selliseid kohti, kus vajatakse mängu-ja spordiväljakuid, mõnusaid vabaaja veetmise paiku, uusi
kõnni-ja sõiduteid.
Muidugi võite jääda passiivseks kõrvaltvaatajaks, kes loobub kergekäeliselt oma otsustusõigusest, kuid siis
võib juhtuda, et valda ei pääse juhtima inimesed, kelle vaateid ja tegusid olete alati pooldanud. Andes
valimispäeval hääle on teil edaspidi õigus nõuda ka antud lubaduste täitmist.
18.oktoobril on kohaliku omavalitsuse volikogu valimise päev. Ole aktiivne ja oma kodukohast hooliv
vallakodanik ja tule valima!
Volikogu esimees Vilja Alamaa
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VALIMISLIIT „ARE – PÄRNUMAA SÜDAMES“
ENN KUSLAP Abielus, 4 last. OÜ Cedo Kaubandus Pärnu osakonna
juhataja, Juhatuse liige OÜ Loviis (küülikukasvatus) ja OÜ Selja Liha
(lihakäitlemine), MTÜ Murru Küla Selts liige, MTÜ Rohelise Jõemaa
Koostöökogu juhatuse aseesimees.
Kõrgem haridus, veterinaaria, Eesti Põllumajandusülikool 1993.
Valdkonnad, mis on minu jaoks tähtsad: Ettevõtlus, haridus, kultuur,
sport, sotsiaalvaldkond, transport jne. Edasiarendamist ja toetust vajavad
kõik valdkonnad. Tähtis on kokku leppida kõigi valdkondade esindajatega
ja samuti ka külade- aleviku inimestega järgmised sammud valla paremaks muutmisel. Siis saame kõiki
rahuldava tulemuse meie kõigi jaoks.
Miks kandideerin volikokku? Kuna olen valla tööga otseselt seotud olnud 5 aastat ja viimased 2 aastat
volikogu liikmena osalenud valla juhtimises arvan, et orienteerun neis asjus piisavalt hästi ja suudan ka
edaspidi valda paremaks muuta.
KERT ALAMAA Vabaabielus, 1 laps. OÜ Are Vesi juhataja
Keskeriharidus, põllumajandus, Tihemetsa Põllumajandustehnikum 1998
Valdkonnad, mis on minu jaoks tähtsad: ühisveevärk ja reoveemajandus.
Tegelen praegu fluori-probleemiga Suigu
külas, pean vajalikuks
veetorustike arendamist Are alevikus. Edaspidi tuleb suuremat tähelepanu
pöörata reovee kogumise ja
puhastamisega seotud objektidele.
Valdkonnad, millega olen
kokku puutunud, on prügimajanduse
korraldamine (jäätmete sorteerimine, ohtlike jäätmetega seonduv jne),
valla teed ja tänavad. Teede probleem ei jäta kedagi ükskõikseks, sest kui teed on korras, siis on meie
külades ka elu, pääsevad liikuma postiautod, politsei, kiirabi, tuletõrje, hea on liikuda ka külaelanikel.
Miks kandideerin volikokku? Otsustasin volikokku kandideerida, et rohkem sõna sekka öelda Are valla
arengus. Volikogu on koht, kus võetakse vastu otsuseid, mis on vajalikud valla arenguks. Mõned volikogu
otsused mõjutavad elu Are vallas päris pikaks ajaks (pean silmas arengukavasid ja üldplaneeringut).
OLULINE ON VAADATA MEIE VÄIKEST ARE VALDA TERVIKLIKULT!
LEHO PAHK Abielus, 2 last. Pensionär. Keskeriharidus,
põllumajandus, Tihemetsa NST
Valdkonnad, mis on minu jaoks tähtsad: Are valla maade
heaperemehelik hoidmine, valla inimesed ja nende koostöö.
Eestlane on maarahvas, sellepärast on maa harimine väga
vajalik. Oma kodu eest hoolitsemine, valla- ja külarahva ühised
tegemised, üksteise abistamine viivad Are valda edasi.
Miks kandideerin volikokku? Kolhoosiesimehe ja vallavanemana
tuli vastu võtta väga erinevaid ja vastutusrikkaid otsuseid.
Põllumajandus oli heal järjel, tegime ehitustööd. Otsuseid võtsime vastu koos, palju oli inimesi, kes mind
aitasid. Tahan volikogus kaitsta heaperemehelikku valla hoidmist ja inimeste koos tegutsemist.

ANNELI UIBU
Abielus, 2 last. Suigu Lasteaed-Algkooli juhataja. Kõrgharidus. Eel-ja esiõpetuse
õpetaja, alushariduse pedagoog-nõustaja Tallinna Ülikool 2004
Valdkonnad, mis on minu jaoks tähtsad: haridus ja inimeste väärtustamine. Haridustee algab lasteaiast.
Meeskonnatöös lasteaiaõpetajatega oleme välja mõelnud asjaliku õppekava, mille järgi iga laps saab
areneda ea- ja võimetekohaselt. Hea hariduse kõrval, mida omandatakse meie kahes koolis, pean oluliseks
silmaringi laiendamist väljaspool kooli. Väärtustan õpetajaid, kes
lastega teatris, näitustel ja
ekskursioonidel käivad. Väikese valla jaoks lisaraha leidmise võimaluseks, misläbi lapsed areneda
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saavad, pean projektide kirjutamist- läbiviimist. Are vallas on väga
head tingimused kutsehariduse läbiviimiseks. Tulevased tislerid,
kokad ja õmblejad võiksid eelkutsehariduse saada Are Põhikoolis.
Asutuse juhina olen püüdnud luua keskkonna, kus töötajad
tunnevad, et
nad
on
lugupeetud.
Koostööd
laste ja
lastevanematega
pean edukaks, sest
jagatud rõõmud-mured
liidavad meid tugevamaks kogukonnaks.
Miks kandideerin volikokku? Volikoguliige peab vastutama, olema
mõttelaadilt ehitaja. Leian, et volikoguliige peab otsuste
langetamiseks tutvuma olukorra ja teemaga - seda ma kindlasti
suudan.
ILLE AASPALU Abielus, 3 last. Suigu Lasteaed-Algkooli majandusjuhataja.
Kesk-eriharidus, zootehnik Türi NST 1985
Valdkonnad, mis on minu jaoks tähtsad: lapsed ja külaelu. Mulle
meeldib tegutseda koos kohalike inimestega, kes püüavad midagi
paremaks muuta, eriti meie laste jaoks. Viimane suurem
õnnestumine oli Suigu küla mänguväljaku ehitus. Tore on
organiseerida, kui teised sellest rõõmu tunnevad ja endalgi rõõm
vaadata on. Igapäevases töös pean tähtsaks, et iga ettevõtmine
saaks korralikult tehtud.
Miks kandideerin volikokku? Pean ennast kohusetundlikuks ja
hoolivaks inimeseks. Hästi tähtis on, et meie kodukant oleks
endale ja teistele meeldiv koht. Volikogus tahan anda oma panuse, et vald heas suunas areneks.
VALEV UDRAS Abielus, 2 last. Are valla ettevõtja.
Keskeriharidus kellasepp. Tallinna 19.Tööstuskool 1984.
Valdkonnad, mis on minu jaoks tähtsad: ettevõtluse arendamine ja
sport. Olen 17 aastat
firmajuht. Hästi olen
kursis
transpordimajandusega. Vabal ajal teen aktiivselt sporti ja olen ise
ka treener.
Miks kandideerin volikokku? Tahan kaasa rääkida just teede ja
kanalisatsiooniga, transpordi- ja bussimajandusega seotud
küsimustes. On teenuseid, mida peab pakkuma vald, aga ka
selliseid, mida oleks otstarbekam sisse osta. Näiteks talvisel
lumekoristusel tuleks kindlasti koostööd teha talunikega, kellel
olemas traktorid.
Kokkulepped on kahepoolselt kasulikud,
vallarahvale aga eluliselt vajalikud, et kiiremini liikuma pääseda. Teed peavad olema sõidetavad igal
aastaajal, sellest sõltub, kas inimesed tahavad Are valda elama tulla või mitte.
MARGUS OJAMETS

Abielus, 4 last. Ettevõtja.

Keskeriharidus. Pärnu 13. Kutsekeskkool 1983.
Valdkonnad, mis on minu jaoks tähtsad: kõige tähtsamaks pean
põllumajandust. Hea on näha, kui Are valla põllud on haritud.
Tegutsevad põllumehed peavad saama ka toetusi. Olen Are
põliselanik. Pean väga tähtsaks, et Are alevik jääks terveks, see
tähendab, et ei lõhutaks alevikku tee ehitamisega.
Miks kandideerin volikokku? Seisan selliste otsuste eest, mis suurel
määral mõjutavad meie valla elanikke. Olen kategooriliselt valdade
liitmise vastu. Kohalikel inimestel peab Are vallas hea elada
olema, see on kõige tähtsam.
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SIGNE RÕNGAS Abielus, 3 last. Are valla maanõunik. MTÜ Murru
Küla Seltsi juhatuse esimees.
Kõrgem haridus. Loomakasvatus Eesti Põllumajandusülikool 1992
Valdkonnad, mis on minu jaoks tähtsad: Minu juured ulatavad sügavale
Are valla pinnasesse ja seetõttu pean väärtuseks maaelu, külakogukonda,
haritud põlde ja puhast loodust. Usun, et läbi kogukonna koostöö on
võimalik olulisel paremaks muuta elu külas ja vallas. Arvan, et rohkem
tuleks kasutada projektide rahastust ja selles osas saan kindlasti kaasa
aidata tuginedes oma kogemustele. Oluliseks pean sotsiaalteenuste
arendamist ja kodulähedast lapse vajadustest lähtuvat haridust,
huviharidust, noortekeskuseid ning eakate ühistegevust.
Miks kandideerin volikokku? Tahan kaasa rääkida koduvalla arengus ja oluliste otsuste tegemisel.

MEIE LUBADUSED
1. Reaalne ühistöö naabervaldadega
• Teede hooldus
• Vesi ja kanalisatsioon
• Prügimajandus
• Ühistranspordi korraldamine
• Huviharidus- Toetame andekaid!
• Vanadekodu
2. Hea haridus
• Are Põhikool kutse- (näiteks puidu-) või spordikallakuga
• Suigus algkool
3. Lasterikaste perede toetamine, koduhooldus puuetega inimestele
4. EU ja teiste toetuste maksimaalne kasutamine
5. Otstarbekas vallahoonete haldamine
6. Küla osatähtsuse väärtustamine
• Põlvkondade koostöö
• Ettevõtjate ja vallatöötajate koostöö
7. Kohalik võim rahvale lähemale
• Volikogu istungile veebikaamera
• Volikogu väljasõiduistungid
• Valla koduleht atraktiivseks

Kutsume valijaid meiega kohtuma 11.10.09 kell 11.00 Pärivere klubis ja 15.00 Suigu
Seltsimajas valimisdebatil.
04.10.09 kell 15.00 kohtume valijatega Pärivere klubis, kus esineb Taekwon-do grupp,
räägime valimislubadustest ja pakume suupisteid.
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VALIMISLIIDU “ÜHTNE KODUVALD” SEISUKOHAD JA EESMÄRGID
ARE VALLA ELU EDENDAMISEKS
Valimisliit ÜHTNE KODUVALD, juhtides oma põhituumikuga senist vallavolikogu ja vallavalitsust,
saab vallarahvale aru anda oma eelmiste lubaduste täitmisest. Näiteks olulisemad neist:
Are vallal on põhjalikult uuendatud igati ajakohane heade õppe- ja huvihariduse võimalustega
Are Põhikool. Valmis on ka võimla projekt, mis ootab lähiaastatel ehitamist.
Suigu Lasteaed-Algkoolile on ehitatud mõnus mänguväljak, hoone renoveerimist jätkatakse
2010. aastal.
Valminud on valla sotsiaalmaja Suigus. 2007. aastast tegutseb samas uuendatud Suigu
Raamatukogu. Koos hoone teises tiivas asuva kiiresti edendatava seltsimajaga on nüüdseks
olemas kogu vallale ja Suigu kandile tähtis ning täismahus kasutuses hoone.
Vallakeskuses on renoveeritud raamatukogu ja konverentsisaal, koostöös MTÜ-ga Hoolivad
Südamed ka laste mängutuba ja noortele jõusaal. Renoveeritud on aastaid räämas seisnud
vallakeskuse trepikojad, koridorid ja tualettruum.
Are Põhikool ja kooli naabruse korterelamud on saanud kvaliteetse joogivee ja kanalisatsiooni
seoses trasside ühendamisega Are aleviku ühisvõrkudega.
Suigu külakeskus ja Lasteaed-Algkool saavad kvaliteetse joogivee.
Mustkatte on saanud Are aleviku peateed – Uus tänav ja osa Pärivere tänavast.
Are-Suigu maantee saab sügiseks uuendatud ja laiendatud ning Ares-Niidus ja Suigus
kergliiklusteedega varustatud.
Kapitaalselt on remonditud kümmekond kilomeetrit kruusakattega vallateid, paranenud on
teede hooldamine.
Heas koostöös on toetatud kõiki (arvult kümneid) külaseltside ja teiste MTÜ-de
arendusprojekte, millest mahukaimad on Murru Küla Seltsi projektid Suigu Seltsimaja
renoveerimiseks.

Valimisliit “ÜHTNE KODUVALD” lähtub tõsiasjadest, et ….
Valla elujõulisus ja arenguvõime sõltuvad ennekõike vallarahva aktiivsusest ja ühtehoidmisest.
„Meie-teie“ mõtteviis väikevallas ei tule kasuks kellelegi.
Vaid ühtehoidvust ja kõigi külade-asulate tasakaalustatud arendamist tähtsaks pidav
vallavolikogu ja vallavalitsus saavad vallaelu edukalt arendada.
Parimad otsused ja arengukavad sünnivad avalike arutelude tulemusena, võimalikult tihedas
koostöös külaseltside, külavanemate, ettevõtete, noorte, eakate ja teiste ühendustega.
Lapsed ja haridusasutused ning noorte tegemiste toetamine on vallaelus esmatähtsad.
Vallarahva ühistes ja iga vallakodaniku huvides on tugev Are Põhikool ja tugev Suigu
Lasteaed-Algkool.
Eakate elutöö ja elutarkuse tunnustamine ning nende toetamine on vallajuhtide arukuse ja
inimlikkuse peegliks.
Ettevõtted ja töötegijad, mitmekesine ja tõhus majandustegevus on aluseks valla
elukorraldusele, tagavad töö ja sissetuleku peredele ning tulud vallaelu edendamiseks. Toetame
tegijaid!
Rahvaarvult väikese Are valla elukorralduse eelisteks on soodus asukoht, suhteliselt väike ja
kompaktne territoorium ning paraja tihedusega teedevõrk. Võimalused on head. Kui soovime
Are vallana jätkata, on ühtehoidmine eriti tähtis.
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Valimisliidu ÜHTNE KODUVALD
edendamiseks aastatel 2009…2013

olulisemad

eesmärgid

Are

valla

elu

Oleme koostanud ja vallavolikogus vastu võtnud mitmekülgse ja mahukate eesmärkidega Are valla
arengukava 2009…2014. Peame selle täitmist oma põhiülesandeks, täiendades ja täpsustades seda igal
aastal. Täpsemalt:
1. Jätkame
valla
uuendamist, sh

haridusasutuste

1.1. renoveerime Suigu Lasteaed-Algkooli
1.2.
renoveerime
spordiväljaku.

Are

Põhikooli

2. Jätkame Are vallakeskuse renoveerimist,
kujundades
sellest
mitmekesiste
võimalustega kultuuri-, spordi- ja
vabaajakeskuse,
sh
noortekeskuse.
Ehitame keskuse teedele, platsidele ja
haljasaladele
laste
mänguväljaku,
rulluisurajad, palliplatsid.
3. Jätkame koostöös MTÜ-ga Murru Küla
Selts Suigu seltsimaja uuendamist.
4.

Pildil on kohe valmiv Are-Suigu maantee renoveerimine

Rakendame valla sotsiaalmaja otstarbekalt abivajajate teenistusse, renoveerime täiendavalt 3
sotsiaalkorterit Ares ja Suigus. Täiustame sotsiaaltoetuste süsteemi abivajajate huvides.

5. Seame kõigi hoonete renoveerimisel eesmärgiks energiasäästu.
6. Lõpetame Suigu kvaliteetse joogiveevarustuse väljaehitamise. Jätkame Are aleviku, Niidu ja Suigu
vee- ja kanalisatsioonivõrkude ning puhastusseadmete renoveerimist.
7. Jätkame Are aleviku, Suigu ja Niidu külakeskuste teede asfaltkatete uuendamist ja laiendamist,
teehoolduskavas seame eesmärgiks kõigis külakeskustes tolmuvaba teekatte ehitamise ja
täiendavate kergliiklusteede rajamise.
8. Jätkame vallateede kruusakatete uuendamist, tagame aastaringse nõuetekohase teehoolduse.
9. Viime lõpule tänavavalgustuse uuendamise ökonoomsete valgustitega. Teeme koostööd Eesti
Energiaga, tagamaks tarbijatele korraliku elektrivarustuse, elektriliinide vajaliku uuendamise.
10. Taotleme Maanteeametilt valla riigimaanteede – Uduvere-Suigu-Nurme ja Elbu-Are mustkatte alla
viimist.
11. Korrastame Are pargi vastavalt olemasolevale hoolduskavale, sh ehitame uue laululava ja
külakiige.
12. Renoveerime Pärivere paisjärve ja selle kalda-ala valla puhke-ja supluskohana.
13. Toetame külaseltside, MTÜ-de ja ettevõtjate ühiskasulikke algatusi ja arendusprojektide
omaosalust. Kaasame külavanemad volikogu töösse.
14. Teeme kultuuris, spordis ja seltsitegevuses kogu valda hõlmavat koostööd ühise üritustesarja
kaudu. Jäädvustame Are vallast pärit teadus- ja kultuurikorüfeede (Juhan Aul, Julius Tehver jt)
mälestuse.
15. Rakendame valla asjaajamises uusi infotehnoloogiaid, uuendame valla kodulehe. Taotleme kogu
valda katvat kvaliteetset internetiühendust.
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Järgnevad tekstid on väljavõte valimisliidu „Ühtne koduvald“ kodulehelt. Kõikide kandidaatide
tutvustavaid tekste saate lugeda aadressilt http://koduvald.arevald.ee
Lauri Luur. - Olen sündinud ja kasvanud Are vallas Pärivere külas. Tänaseks olen töötanud ligi kaks ja
pool aastat Are vallavalitsuses abivallavanemana. Minu põhitöö on valla investeeringute ja
arendusprojektide tegemine ning juhtimine. Võin kinnitada, et Are vallal on piisav võimekus kaasata valla
arenguks erinevaid toetusfonde.
Järgmistel aastatel tuleb kindlasti leida võimalusi teede paremaks ja kiiremaks renoveerimiseks, et elu
võimalikkus maal sõltuks järjest vähem ilmastikuoludest. Tähtis on ka vee- ning reoveemajanduse
arendamine, et tagada puhas vesi ning kaasaegne reoveekäitlus. Oluline on energiasääst - hoonete
soojustamine, ökonoomsete küttesüsteemide kasutuselevõtt ning tänavavalgustuse uuendamine. Vaja on
jätkata haridusasutuste renoveerimist – et tagada korralik õpikeskkond, peab korda tegema Suigu LasteadAlgkooli ja valla spordiväljakud. Nii oma valla elanikele, kui külalistele on tähtis puhke- ning vabaaja
veetmisega seotud kohtade loomine ning korrastamine. Eesmärgid on kõrged, rahakott seab teatavad
piirangud, kuid anname endast parima.
Vilja Alamaa – Olles seisnud mitmed aastad Are valla rooliratta juures, olen tutvunud paljude toredate ja
huvitavate inimestega üle terve valla. Armastan oma koduvalda ja olen alati arvanud, et kõik inimesed, kes
oma kohustused valla vastu on töölepinguga või volikoguga sidunud, peavad andma endast maksimaalse
panuse Are valla arenguks. Annan omaltpoolt kõik, et Are vald jääks haldussuutlikuks ning järjest enam
haridust ja haritust väärtustavaks vallaks, kus toimub pidev õpikeskkonna parandamine ja kaasajastamine.
Tööd tuleb tõhustada selle nimel, et järjest paremini toimiksid sotsiaalteenused ning vallas elaks
looduskeskset maaelu hindav rahvas.
Kui tutvute meie nimekirjas kandideerijatega, leiate tuttavaid nimesid, kes juba eelnevatelgi kordadel on
osutunud edukalt volikokku valituks. Uhkusega saame öelda, et meie nimekirjaga on liitunud palju uusi
tublisid ettevõtlikke inimesi, kes on tuntud ja tunnustatud tegijad igaüks omal alal. Pean ka väga oluliseks,
et uued noored tegijad on võtnud omale vastutuse laste ja noorukite probleemide kaasamiseks kohaliku elu
küsimustes valla juhtimise tasandil. Julgelt võin öelda, et valimisliidu „Ühtne Koduvald“ ridades on väga
väärikad ja parimad kandidaadid, kes omavad kõiki vajalikke teadmisi, et järgnevatel aastatel edukalt
koduvalda juhtida.
Olen Anti Tölp, 55 aastane, abielus, kolme lapse isa, elan Murru külas Uru talus, kohalik, teadaolevatel
andmetel elasid esivanemad siin juba enne aastat 1800. Tegelen ettevõtlusega, oman ja juhin
põllumajanduslikku ettevõtet Roigumõisa OÜ, mis on töötajate arvu poolest valla üks suuremaid
tööandjaid.
Miks kandideerin volikokku? Ikka samal põhimõttel, miks üleüldse kandideeritakse riigikokku ja
omavalitsustesse – isikliku kasu saamise eesmärgil! Lahtiseletatult tähendab see seda, et kui ma saan vallas
teha midagi oma osaühingu ja teiste ettevõtjate heaks, siis teen ma head ka paljudele valla kodanikele
(vallale laekuva tulumaksu näol). Olen seda meelt, et nii põllumajanduslik kui ka muu ettevõtlus (nii väike
kui suur) peab vallas säilima ja arenema. Kui säilib ettevõtlus ja säilivad töökohad, siis jäävad Suigus alles
lasteaed, kool ja kauplus ning seltsimaja koos kohvikuga. Nii palju, kui on minu ja valla võimuses, tahan
hea seista selle eest, et Suigu piirkond saaks korraliku interneti ja et majapidamised, kus puudub tänapäeva
mõistes korralik elektrivarustus, selle ka saaksid. Valige teadlikult, mitte hetkeemotsioonidele tuginedes!

Kutsume valijaid meiega kohtuma 11. oktoobril kell 11.00 Pärivere klubis ja
kell 15.00 Suigu Seltsimajas valimisdebatil. Pakume kohvi ja kooki.
TULE MEID TOETAMA!
Üheskoos kaunima koduvalla nimel!

10

Pöördumine Are valla rahva poole …
Nagu Te juba teate, toimuvad 18. oktoobril kohaliku omavalitsuse volikogu valimised. Mina, Ivar Puuram,
kandideerin KOV volikokku ning olen eelneva nelja aasta jooksul rangelt kinni pidanud oma
valimislubadustest, kuid kahjuks ei ole seda teinud need kes kandideerisid eelmistel valimistel
„Rahvaraharaiskajate“ liidu nimekirjas. Milleks valida uuesti needsamad inimesed kes lubavad ainult
pudrumägesid ja piimajõgesid aga reaalselt mitte midagi ära ei tee ning pistavad raha oma tasku. Valida
tuleb ikkagi sellised kandidaadid kes on eelnevalt oma tegudega ka midagi tõestanud, sest tühipaljas
lubadus ei maksa midagi. Mitte kedagi ei ole relva ähvardusel sunnitud volikogus olema, see on igaühe
vaba tahe ja soov ning kui ei olda võimelised tegudeks (nagu mõned praegused volikogu liikmed), tuleb
siirduda mujale.
Kandideerijate ja volikogu liikmete õlgadel on sotsiaalne kohustus. Valla volikokku tuleb kandideerida
sooviga midagi korda saata ja ühiskonda paremale järjele aidata. Hetkeolukord maailma- ja ka Eesti
majanduses ei ole kiita ning kõige kehvemas sotsiaalses olukorras on noorpered ja pensionärid. Neid tuleb
ilmtingimata aidata ja seda ma olen ka eelnevatel aastatel teinud.
Austatud Are valla rahvas, päästke meie koduvald suutmatute ja oskamatute küüsist ja valige õiged
inimesed. Mina ei vea Teid alt, sest inimesed ei ole valla jaoks vaid vald on ikkagi inimeste jaoks.
Lugupidamisega Ivar Puuram

18. septembri Are Vallavolikogu istungi otsused:
1. Vallavanem Jaanus Männik andis ülevaate Are valla arengukava 2009-2014 täitmise kohta 2009.
aastal. Are Vallavolikogu tunnistas vallavalitsuse ning vallaasutuste tegevuse Are valla Arengukava
2009-2014 täitmisel heaks.
Volikogu liige Ivar Puuram lahkus luba küsimata volikogu ruumist esimese päevakorrapunkti
arutelu ajal.
2. Võeti vastu Suigu Lasteaed-Algkooli arengukava aastateks 2009-2012.
3. Algatati Are vallas, Kurena külas asuva Ritsika 10 kinnistu detailplaneering.
4. Kooskõlastati Sauga valla üldplaneering.
5. Anti välja otsused pikendada Aadi Liiberti, Tiivi Liiberti, Silve Liiberti, Alvar Liiberti ja OÜ Haljas
Aed 04.08.2009 vaiete läbivaatamise tähtaegu veel 30 päeva võrra.
6. Nimetati Are vallas valimiste jaoskonnakomisjoni nr 1 ja nr 2 koosseisu liikmed.
7. Määrati preemiad vallavanem Jaanus Männikule, abivallavanem Lauri Luurile ja Are Põhikooli
direktorile.
8. Informatsioonid:
8.1. Koosolekust ümberkaudsete elanikega Are alevikus Ave kinnistul asuvast metsast.
8.2. Are vallas, Eavere külas, Alt kinnistule veehoidla koos tuletõrje veevõtukoha ja juurdepääsuteega
rajamise võimalustest.
Volikogu liige Ivar Puuram pidas end istungil ebasündsalt üleval ja tal paluti istungilt lahkuda.

25. augusti Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Anti välja korraldus lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks majapidamised, millede
taotlused olid põhjendatud.
2. Anti välja korraldus maksta koolitee alustamise toetust 1500 krooni 15 lapse vanematele, kelle
lapsed läksid Are valla koolides 1.klassi.
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3. Anti välja korraldus maksta sotsiaalse kaitse eelarvest:
• ühekordsed toetused summas 7201 krooni neljale inimesele
• toimetulekutoetused summas 6752 krooni kolmele inimesele
• täiendav sotsiaaltoetus summas 200 krooni ühele inimesele
4. Huvikoolides õppijatele toetuse maksmisest (otsustatakse 15. septembril, kui kõik avaldused on
laekunud).
5. Anti välja korraldus väljastada ehitusluba Are vallas Murru külas Kaasiku kinnistule ehitada
kavatsetavale puurkaevule.
6. Anti välja korraldus väljastada kirjalik nõusolek tahkesõnnikuhoidla ehitamiseks Are vallas Niidu
külas Niidu talus.
7. Toimus arutelu Kurena küla Ritsika tn 10 kinnistul asuva majapidamise probleemist. Kehtestatud
detailplaneering ei näe ette majapidamise juurde puurkaevu rajamist, olemasolev puurkaev aga ei
ole kasutuskõlblik. Otsustati kinnistu omanikule teha ettepanek esitada volikogule
detailplaneeringu algatamise taotlus.
8. Anti välja korraldus väljastada ehitusluba elamu ehitamiseks Are vallas Elbu külas asuvale Ojakese
väikekoht 2 kinnistule.
9. Anti välja korraldus väljastada kasutusluba Are alevikus asuvale Are Põhikooli hoonele.
10. Are vallavalitsus ei kooskõlastanud Eavere külas asuvale Alt kinnistule planeeritava tiigi
eskiisprojekti.
11. Tunnistati Are Põhikooli, Are vallakeskuse ja Suigu klubimaja ATS süsteemide hooldamise
parimaks hinnapakkujaks AS G4S Lääne-Eesti. Parim hinnapakkumus on koos käibemaksuga
6004.80 krooni aastas. Pakkumused esitasid veel AS Triger ja OÜ Elektra Valveseadmed.
12. Nimetati isikuandmete kaitse eest vastutavaks isikuks vallasekretär Aino Vaarmaa.
13. Informatsioonid:
14.1. Vallavanem Jaanus Männik esitas ülevaate arengukava täitmisest. Otsustati esitada arengukava
täitmise kohta otsuse eelnõu volikogule.
14.2. Are Põhikooli avamisest 1.septembril.

8. septembri Are Vallavalitsuse istungi otsused:
1. Anti välja korraldus jätta riigi omandisse maatükid, mille müük vabade metsamaade oksjonil nurjunuks
tunnistati.
2. Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks majapidamised, mille taotlused oli põhjendatud.
3. Anti välja korraldus väljastada ehitusluba turbahoidla ehitamiseks Torfexi kinnistule Are vallas Kurena
külas.
4. Anti välja korraldus väljastada ehitusluba elamu ehitamiseks Are vallas Elbu külas Ojakese väikekoht 4
kinnistule.
5. Anti välja korraldus maksta sotsiaalse kaitse eelarvest matusetoetused summas 2000 krooni kahele
inimesele ja sünnitoetus 3000 krooni ühele inimesele.
6. Anti välja määrus seoses käibemaksu tõstmisega riigi poolt 2 % võrra, vähendada 1 kuupmeetri vee
põhihinda (ilma käibemaksuta) 2,5 sendi võrra ja heitvee põhihinda 5 sendi võrra:
• Kehtestada 1 m³ vee hind ilma käibemaksuta – 11.50 krooni.
• Kehtestada 1 m³ heitvee kanaliseerimise hind ilma käibemaksuta – 16.90 krooni.
• Abonenttasuks ilma käibemaksuta jätta senine põhitasu – 10 krooni, ilma ühistuteta korterelamutes
15 krooni abonendi kohta. Kehtestatud hindadele lisandub käibemaks 20%.
7. Informatsioonid:
7.1. Huvikoolides õppijatele toetuse määramine. Otsustamine lükati edasi 15. septembrile, mil on
avalduste laekumise tähtaeg.
7.2. Otsustati suunata Are valla arengukava 2009-2014 täitmise aruanne volikogusse.
7.3. Toetati üksmeelselt Are Põhikooli taotlust esitada Aastate Pedagoogi kandidaadiks Pärnu
maakonna haridus-ja kultuurikomisjonile õpetaja Kersti Tiimus.
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Suvekodud jäävad meid ootama
Sügisel saabuvad inimesed oma suvekodudest taas linna rüppe ja nii jäävadki maakohtades
paiknevad majakesed ootama uut puhkust või nädalalõppu. Võõrastele ei jää aga üksikud majad
sugugi märkamata ja kordame siinkohal üle põhitõed, et vältida ebameeldivaid külastajaid või
kuidas käituda, kui võõras siiski „külas“ käinud.
Kui on plaan suvekodust pikemaks ajaks lahkuda, siis esmalt vaadake
ringi, et ei jääks nähtavale asju, mis kutsumata külalistes huvi võiks
tekitada. Käige ümber hoone ja vaadake aknast sisse – kodutehnika,
ajaloolise väärtusega esemed ja muud teile väärtuslikuna näivad asjad
olgu vaateväljast eemal. Kõige parem on sellised esemed viia turvalisse
hoiupaika, kuid loomulikult on ka selliseid asju, mille puhul see
võimalik ei ole. Võimalusel on hea ka pikemaajalisel eemalviibimisel
oma vara üles pildistada: nii on hiljem hea kindlaks teha, kas kõik
olemas ja varguse juhul on piltide abil tunduvalt lihtsam esemeid ka
otsida.
Üheks parimaks mooduseks varal silm pead hoida on abipalve
naabritele. Kui läheduses on elamuid, kus paiksed elanikud, leppige nendega kokku, et nad ka teie hoonet
jälgiks ja seal toimuvast kahtlasest tegevusest viivitamatult teile ja politseile teada annaks.
Kuid tihti on ka nii, et vaatamata jõupingutustele, murtakse ikkagi teie valdustesse sisse ning siis on juba
oluline teha koostööd politseiga. Avastades sissemurdmise, tuleb sellest viivitamatult teavitada politseid.
Ärge tormake majapidamisse ja hakake kiirustades otsustama, mis olemas ja mis puudu ning ärge püüdke
korda luua. Oodake ära politsei saabumine ning selleks, et kurjategijate jälgi tabada, on vajalik säilitada
sündmuskoha puutumatus. Üheskoos toimetades selgitage välja, milline on tekitatud kahju.
Olge ise oma ja ka teiste vara hoidmisel hoolsad: ukselukk olgu turvaline ja võimalusel laske paigaldada
signalisatsioon. Olles hea ja hoolas naaber, aidake ka teiste varal silma peal hoida. Kui märkate kahtlasi
inimesi ümbruskonnas või arvate pealt nägevat vargust, teatage sellest viivitamatult politseisse.
Hoiame oma vara ja aitame ka teisi, teeme koostööd omavahel ja politseiga – nii ennetame süütegusid ja
aitame kaasa nende kiiremale lahendamisele.
Tõnu Kivis
Pärnu politseiosakonna korrakaitsetalituse vanemkomissar

Raiehooaeg lähenemas …
Puhkuste aeg on möödas ja taas on aeg ka metsatöödele mõtlema hakata. Eelmine talv oli metsameeste
jaoks vägagi vastuoluline – üle pika aja oli metsatööde tegemiseks lausa ideaalne talveilm, kuid samas
langes puiduturg enneolematusse masendusse. Jäi mulje, et Eesti
puid enam kellelegi vaja ei lähegi.
Arengud puiduturul
Õnneks näitavad viimased arengud mõningaid paranemise märke.
Saeveskid vajavad toorainet, mistõttu saepalgi hind on tõusnud
märkimisväärselt. Kahe aasta tagusest hinnatasemest ollakse küll
kaugel, kuid ega kriisis vaevleva maailmamajanduse tingimustes ei
saagi rekordhindade kordumist oodata. Mõningat paranemist on näha
ka küttepuude müügivõimaluste juures. Seevastu paberipuu
turustamine on jätkuvalt raske. Mõnevõrra kergendab metsaomaniku
müügivõimalusi metsatööde hinnalangus. Konkurents raiefirmade
vahel on suur, mistõttu võib raielangi ülestöötamiseks üsnagi hea
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pakkumise saada. Samuti on mõne aasta taguse ajaga võrreldes hoopis hõlpsam leida töömeest noorendikku
hooldama või muud metsakorrastustööd tegema. Samas ei saa muidugi unustada, et ka metsatööde tegijate
hinnalangetusel on piir ees – masin tahab kütust, töömees palka ja pank liisinguraha.
Maksusoodustused puidu müügil
Palju on räägitud, et omanike metsamajandamise huvi on tagasihoidlik, kuna puidumüük on kõrgelt
maksustatud. Tõsi ta on, et Eesti tulumaksusüsteem on üsnagi jäik, ei taha metsanduse eripära eriti arvesse
võtta. Meie lähinaabrid on teinud metsa majandamisele üsnagi ulatuslikke maksuerisusi – kasutatakse nii
osalist kui täielikku tulumaksuvabastust. Siiski on ka Eesti seadustes mõningaid leevendusi. Nii saab
metsaomanik metsauuendamise kulud kasvava metsa raieõiguse (s.o. raielangi) müügitulust maha
arvestada. Siinkohal tuleb aga teada, et kulude mahaarvamise võimalust saab kasutada samal või järgmistel
maksustamisperioodidel (ehk tšekid tasub alles hoida!) ning kõik kulud peavad olema dokumentaalselt
tõendatud. Metsamaterjali müügi korral kehtib aga tulumaksusoodustus neile,
kes end füüsilisest isikust ettevõtjaks (FIE) on registreerinud. FIE-l on õigus
ümarpuidu müügist saadud tulust täiendavalt maha arvata kuni 45 000 krooni
aastas. Seega need FIE-dest metsaomanikud, kes sel aastal metsamaterjali veel
müünud pole, saaksid aasta teises pooles nii mõnedki koormad puid veel
maksuvabalt turule viia.
Abikäed metsaomanikule
Kindlasti on igapäevaselt metsaasjaga kokku mittepuutuval metsaomanikul
üsnagi raske orienteeruda puidu ja teenuste hinnarägastikus, maksuküsimustes,
aga ka hakkama saada metsa majandamisega kaasneva bürokraatiaga. Siin oleks
metsaomanikul abi hädasti vaja. Ka nõuanne, mida metsas üldse tegema peaks, et tema väärtus edaspidigi
kasvaks kulub metsaomanikule kindlasti marjaks ära.
Metsaomaniku abistamiseks on Erametsakeskuse koordineerimisel arendamisel erametsanduse
tugisüsteemi. Nii tegutseb igas maakonnas tugiisik, kes on metsaomanikule esmaseks infoandjaks.
Sõltuvalt abisoovist, saab tugiisik kas ise tema mure lahendada või suunata metsaomaniku edasi konsulendi
juurde. Just konsulent on see spetsialist, kes vajadusel saapad jalga tõmbab ja metsaomanikule metsas
kohapeal nõuandeid jagab. Kuni 15 tunni ulatuses on võimalik nõuannet saada tasuta. Vajab aga
allajoonimist, et tasuta nõuande saajal endal peavad riigi ees olema kohustused täidetud – kõik maksud
peavad olema tasutud. Konsulendi transpordikulud tuleb siiski metsaomanikul endal maksta. Samuti on
väljaarendamisel süsteem, kus ühistute kaudu ka puidumüügi ja laiemalt metsamajandamise teenuseid
kasutada saaks. Alates möödunud talvest on mitmetel ühistutel sõlmitud lepinguid suuremate
puiduostjatega. Nii on võimalik ka väikemetsaomanikule puidu eest korralik hinnatase tagada. Samuti
viivad mitmed metsaühistud läbi kasvava metsa oksjone – ostjatevahelise konkurentsi kaudu saab omanik
hea hinna ning ühistu poolt hoitakse metsas tehtava raietöö suhtes silm peal. Ei saa unustada, et puiduturul
on metsaomanike kaup atraktiivne juhul, kui ka väikesi puidukoguseid ühte müügipaketti koondada
õnnestub. Ilma ühistegevuseta seda aga ei saavuta.
Täpsemat infot tugisüsteemi kõigi toetuste kohta saab internetiaadressilt www.eramets.ee. Mida aga Pärnu
maakonnas täpselt pakkuda on, tasub küsida piirkondlikult tugiisikult Eerik Philipsilt (e-post:
eerik.philips@erametsaliit.ee, tel. 53483148). Kui puidu müük muret teeb, saab pöörduda
majanduskoostöö projekti konsulent Kadri Kukk poole (e-post kadri.kukk@erametsaliit.ee tel 5261226.).
Metsaküsimustes on aga Pärnu maakonnas nõuandega abiks järgmised konsulendid:
o

Kadri-Aija Viik tel 5167659 e-post kadri_aija@hotmail.com

o

Teet Killing tel 56208231 e-post teet.killing@erametsaliit.ee

o

Jüri Peetrimäe tel 5050322 e-post peetrim@hot.ee

Pöörduge julgesti, tugisüsteemis tegutsevad metsanduse professionaalid, kelle kohustuste hulka just
metsaomanike abistamine kuulubki!
Jaanus Aun
SA Erametsakeskus
Juhatuse liige
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Ettevõtlusnädal ärgitab innovaatilisusele
Neljas suuremas linnas – Pärnus, Tallinnas,
Tartus ja Narvas - toimub 5.-9. oktoobrini
«Ettevõtlusnädal 2009», mille märksõna on
innovatsioon.
Pärnumaa
ettevõtlusnädalat
koordineerib
Pärnumaa
Ettevõtlusja
Arenduskeskus, ürituste korraldamisel lööb kaasa
ligi paarkümmend partnerit.
Ettevõtlusnädal
toimub Pärnus juba neljandat korda, innustatuna
eelmise aasta edust, korraldatakse üritusi sel
aastal lisaks linnale ka maakonnas.

konverentsiturismist. Kolmapäeval 7. oktoobril
jagatakse linnavalitsuses toimuval seminaril
praktilist infot uuest töölepingu seadusest ja
maksumuudatustest.
Noortele suunatud tegevustest leiab sobiva küllap
iga sihtrühma kuuluja. Ettevõtlusest huvitatutel
tasub tulla 6. oktoobril hotellis Strand peetavale
konverentsile „Noor ettevõtja“.
Tartu Ülikooli Pärnu kolledži eestvedamisel
saavad noored kogeda uut ja innovaatilist
õppemeetodit – 24 tunni ettevõtte. Selle ideeks on
õppimine läbi praktika, osalejad teevad 24-tunni
jooksul läbi ühe ettevõtte loo. 24 tunni ettevõttes
toimub töö rühmades, kus luuakse oma ettevõte
ning arendatakse toodet ja kavandatakse ettevõtte
tegevust.

Ettevõtlusnädala eesmärk on kohalike ettevõtjate
ja nende tegevuse tutvustamine, ettevõtlusega
alustamise võimaluste selgitamine, sellekohaste
üldteadmiste andmine.
Pärnumaa kavva mahuvad infoseminarid,
loengud,
võistlused,
ekskursioonid.
Esmaspäevast reedeni toimuvast ootame osa
saama õpilasi, tudengeid, alustavaid ja
tegutsevaid ettevõtjaid. Põnevat tegevust jätkub
neile,
kes
soovivad
ülevaadet
ettevõtlusvõimalustest Pärnus ja maakonnas või
kes on salaja mõlgutanud mõtteid ettevõtjaks
olemise teemal.

Ülikooli ja ettevõtluse seostele keskendub
kolmapäeval, 7. oktoobril toimuv „Ettevõtluse
kasvamine Tartu Ülikoolist“.
Ettevõtlusnädal kaasab ka mittetulundusühinguid
– reedel, 9. oktoobril, korraldatava seminari
teema on MTÜ-d kui tööandjad, kus tutvustatakse
tööturu meetmeid MTÜ-dele. Samal päeval algab
ka
MTÜ-dele
suunatud
koolitus
„Majandustegevus MTÜ-des läbi õpiettevõtete
loomise“ (1 koolituspäev).

Nädala põhisündmuseks võib pidada neljapäeval
8. oktoobril toimuvat rahvusvahelist konverentsi
„Ettevõtluse laiendamine Läänemere piirkonnas“.
Konverents toimub Tartu Ülikooli Pärnu
kolledžis,
kus
kell
9.45
algab
ettevõtluskonverents ja kell 18.00 toimub
Pärnumaa ja Pärnu linna aasta parimate
ettevõtjate tunnustamine.

Oktoobri esimest täisnädalat tihendavad veel
ettevõtjate ärihommikusöök, MTÜ Häädemeeste
Ettevõtluskoja asutamine, kokkade koolitus ja
vilistlaste
tunnid
Pärnumaa
Kutsehariduskeskuses,
noortele
suunatud
ettevõtete külastamised ning Port Artur 2-es
toimuv kooliõpilastele suunatud ettevõtluspäev.

Ettevõtte
loomisest
huvitatud
ja
juba
ettevõtlusega tegelejad on oodatud infopäevadele
Häädemeestel, Vändras ja Tõstamaal. Mainitud
üritustel
tutvustatakse
maakondlike
arenduskeskuste teenuseid, EASi ja PRIA
toetusvõimalusi. Täpsemat infot bussigraafiku
osas saab vastavast vallast või Pärnumaa
Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest.

Ettevõtlusnädala programmi koostades lähtusime
põhimõttest, et iga inimene leiaks just teda
huvitava teema või ettevõtmise, enamik üritusi on
osavõtjatele tasuta. Samas tasub tähele panna, et
mõned kavas olevad üritused eeldavad
eelregistreerimist.

Mitmekesiseid üritusi korraldab huvilistele ka
Pärnu Linnavalitsus, teisipäeval 6. oktoobril
toimub linnavalitsuse ruumides loomemajanduse
seminar, mis koosneb kahest osast –
hommikupoolikul leiab aset loomemajanduse
teemaline ümarlaud, peale lõunat tutvustatakse
loomemajanduse toetusvõimalusi. Samal päeval
räägitakse
Pärnu
Keskraamatukogus

Täpne päevakava ja info “Ettevõtlusnädal 2009”
või
kohta veebiaadressidel www.peak.ee
telefonil 445 5557
Kadri Riitsaar,
PEAKi arenduskonsultant,
kadri@peak.ee või 44 55 557
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Alates 1. septembrist 2009 muutus puude ja püsiva töövõimetuse
korduvekspertiisi kord
Püsiva töövõimetuse ning puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kord
muudeti sotsiaalministri määrustega alates 1. oktoobrist 2008. Uue menetluskorra
kohaselt pikenes ekspertiisi tegemise ning kogu menetluse aeg.
Seoses sellega võis kujuneda olukord, kus isikutel, kelle korduvekspertiisi tähtaeg
oli määratud varasema korra ajal ning kes seda järgisid, tekkis pikema menetluse
tõttu vahe töövõimetuspensioni ja/või sotsiaaltoetuse saamisel. Kuigi pension ja/või sotsiaaltoetus
makstakse tagantjärele välja, tekitab see taotlejatele probleeme jooksvate kulude katmisel.
Kirjeldatud olukorra vältimiseks määratakse alates 1. septembrist k.a. korduvekspertiisi tähtajad
varasemaks, et ekspertiisi jõuaks teha enne eelmise otsuse kehtivuse lõppu.
Seega inimesed, kelle korduvekspertiisi tähtaeg on määratud hiljemalt puude raskusastme ja/või püsiva
töövõimetuse kestuse viimase kalendrikuu 1-15. kuupäevaks, võivad esitada korduvekspertiisi taotluse
alates otsuse kehtimise eelviimase kuu 5. kuupäevast, ilma et tegemist oleks ennetähtaegse ekspertiisiga.
Täiendav info telefonil 16 106.
Merlin Kreis
Sotsiaalkindlustusameti peadirektori asetäitja
6208 394
merlin.kreis@ensib.ee

KOOLIUUDISEID

24. OKTOOBRIL 2009.A. TOIMUB ARE PÕHIKOOLIS
VILISTLASTE KOKKUTULEK,
mis on pühendatud Are kooli 180. aastapäevale.
16.00 Registreerimine. Koolimajaga tutvumine.
17.00 Direktori vastuvõtt kutsetega külalistele.
18.00 Aktus
19.00 Lendude pildistamine, koolimajaga tutvumine.
20.00 Tants. Avatud baarid.
03.00 ..... Peo arvatav lõpp

Osalustasu 100.- kanda a/a 10902001668005 märgusõna all „Are kokkutulek“
Selgitusse lisada lõpetamise aasta ja nimi.
Kohapeal osavõtutasu 125.-
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Sel aastal läks meie vallas esimesse klassi 15 last

Are Põhikooli 1. klassi astujad– (vasakult) Mari Kuusik, Eliise Lillemägi, Kerli
Vanatoa, Kerttu Tõrva, Martin Välba, Renno Räim, Carmen Annusver, Karl
Kallaste, Ramses Raidmets. Klassijuhataja Ülle Tiimus

Suigu Lasteaed-Algkooli 1. klassi minejad – (vasakult) Meree Erm,
Karl Veskimägi, Jan Erik Arenberg, Joosep Kuslap, Kristjan Hansar,
Annabel Feldman. Klassijuhataja Ulvi Talts.
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SELLE AASTA PÄRNUMAA HARIDUSPREEMIATEST TULID LAUSA KAKS ARE
VALLA KOOLIDESSE – Are PK õpetaja Kersti Tiimus sai “Aastate õpetaja” ja Aive
Annuste “Aasta õpetaja” tiitli. PALJU ÕNNE!
Are Põhikooli füüsika- ja matemaatikaõpetaja Kersti Tiimus töötab
Are koolis alates 1986. aastast. Aastatel 1986 - 2007 töötas
õppealajuhatajana ning füüsika- ja matemaatikaõpetajana.
Kersti Tiimust iseloomustab inimlikkus, taktitunne ja positiivne
suhtumine kolleegidesse ja õpilastesse. Ta pole kunagi olnud
ükskõikne ametnik, kes valitseks käskude ja keeldudega. Ta on
olnud juht, kes on võitnud nii õpetajate kui õpilaste ja lapsevanemate
usalduse. Ta on osanud kõrgel hoida õpetaja autoriteeti, on ääretult
õiglane. Julgeb alati tunnistada oma vigu ja on andestav teiste
suhtes.
Õppealajuhatajana on Kersti pikki aastaid osalenud Are Põhikooli
arendustegevuses - kooli õppekava ja ainekavade väljatöötamisel ja
koostamisel. Oma praktilisi töökogemusi ja arvukatelt
täienduskoolitustelt saadud teadmisi on ta jaganud maakonna õpetajate ja koolijuhtidega. Ta on
juhendanud koolide õppealajuhatajaid ja direktoreid õppekavade ja arengukavade koostamisel. Kersti on
vastuvõtlik uuele, kuid ta oskab eristada olulist ebaolulisest, mistõttu pole ta koolijuhina kunagi üritanud
mõttetult eksperimenteerida. Ta on olnud alati näoga õpetaja poole, toetanud õpetajat ja säästnud teda
tarbetust bürokraatiast.
Kersti Tiimuse aastatepikkune töö ja isiklik eeskuju on silmapaistev ja väärib Aastate Pedagoogi nimetust.
******
Õpetaja Aive Annuste on Suigu Lasteaed-Algkoolis klassiõpetaja olnud 12 aastat. Tema üheks kõige
silmapaistvamaks tulemuseks 2008/2009 õppeaasta tegemiste seas
võib pidada Suigu Lasteaed-Algkooli kodulehele www.suigu.edu.ee
Eestimaa lasteaia- ja algkooliõpetajatele mõeldud õppematerjalide
süsteemi loomist. Õppematerjalid on leidnud tunnustust ka Pärnu
maakonna õpetajate seas, samuti on Aive Annuste süstematiseeritud
materjale kiitnud ja soovitanud Tartu Õpetajate Seminari õppejõud
Marianne Olbrei lasteaiaõpetajate 320-tunnisel täiendkoolitusel Pärnu
Kolledžis 2009 ja Rapla maakonna Vana-Vigala Põhikooli
õppealajuhataja Marje Orav.
Õpetaja on kujundanud oma klassi õppimissõbralikuks, eksponeerides
temaatilisi pilte, lastekirjandust (mis on kõikide õpilaste seas väga
populaarne) ja lisamaterjale ainete mitmekesistamiseks. Tema kunstija tööõpetuse tunnid on võimaldanud õpilastel proovida põnevaid
tehnikaid, on olnud professionaalselt ja aegsasti ette valmistatud ning
pälvinud õpilaste ja kolleegide heakskiidu.
Sügiseti on õpetaja valmistanud ette ja viinud läbi sisutihedaid 2-päevaseid õuesõppelaagreid,
organiseerinud ja juhtinud 2-päevaseid kevadisi algkooli ekskursioone, osalenud oma õpilastega
projektides, mis väärtustavad looduslähedust (nt „Tere, Kevad“), organiseerinud õpilastele teatrite, näituste
ja eestimaiste vaatamisväärsuste ühiskülastusi.
Õpetaja Aive Annuste paneb alati igasse oma tegemisse hinge ja südame, leiab iga lapse, lapsevanema ja
kolleegi abistamiseks aega. Ta on väga hea õpetaja oma õpilastele, hinnatud kolleeg Suigu LasteaedAlgkooli töötajatele, hea koostööpartner lapsevanematele, lugupeetud inimene Are valla elanike seas.
Aive Annuste väärib Aasta Õpetaja 2009 tiitlit ja tunnustust kui Maa Sool ning tõeline Õpetaja.
Väljavõtted on tehtud maakonna komisjonile esitatud taotlustest
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VALLARAHVA TEGEMISTEST …
Uus mänguväljak Suigus. Suvi 2009 jääb
ilmselt väga kauaks positiivselt meelde nii
Suigu lastele kui ka lapsevanematele. Tänu
ettevõtlikule Murru küla seltsile ning
aktiivsetele lapsevanematele on tänaseks
Suigu keskuse mänguplatsile püsti pandud
väga mitmekülgselt lapse füüsist arendav
turnimislinnak. Seal on olemas 2 erineva
tasemega ronimisseinad, trepp, rippsild,
liivakast kõige pisematele, varjualused,
ronimisköis. Oma füüsilist ning vaimset
vormi said arendada antud rajatise detailidest
kokku panemisel ka tublid isad. Tööd jagus
neile vabatahtlikele teokatele pikaks
päevaks. Ja kui juba midagi nii uhket lastele
tehtud, otsustati täielikult uuendada ka vana
pehkinud liivakast. Uus palkidest raam ning korralik puhas liiv on meie lastele palju rõõmu toonud. Kuna
laste puudust meie külas ei ole, siis jäi väheks ühest kiigepuust. Usinad isad küsisid omale lasteaia hoovist
kasutuseta kiigepuu. Sealtsamast anti ka kõige pisemate jaoks vana vedrukiik. Väike ilu- ning tehniline ravi
ning kiiged annavad igapäevast mängutööd paljudele.
Augustikuu eelviimasel laupäeval toimus uuenenud mänguplatsi avamine. Lindi lõikamises, ühiselt suure
tordi
söömises
ning morsi
joomises
oli
pidulikkust,
elevust ja
rõõmu
rohkelt.
Siinkohal tänavad meie väiksed ja suured kõiki, kelle abil muutus Suigu suvi 2009 vägagi meeldejäävaks:
Murru küla seltsi, projekti rahastanud kohaliku omaalgatuse programmi, toetajat Are vallavalitsust ning
omaosalusraha ja nõu-jõuga toetanud lapsevanemaid.
Riina Kõllo
*****
18. septembri pärastlõunal avati
Pärivere klubis värske ilme saanud
jõusaal. Avasõnad lausus ja tegusaid
noori kiitis vallavanem Jaanus Männik.
Asi sai tehtud naisseltsi „Hoolivad
südamed“ projekti raames. Peamised
ettevõtjad - töömehed olid kohalikud
noormehed – Mario Meltsa, Marek
Mäekivi ja Mairo Tiits. Organisaatoriasjaajaja rollis tegutses Anneli Roostalu.
Tuba sai uue seinavärvi, põrandakatte,
valgustuse. Perekond Meltsa organiseeris
tuppa korraliku nahkdiivani. Kahjuks on
suhteliselt
kehvas
seisus
treeningvarustus.
Siit
üleskutse
vallaelanikele, kel on jäänud koju
seisma
ülearuseid
treeningriistu,
veloergomeetreid, trenažööre vms. Kui oleksite nõus selle jõusaali jaoks ära andma, siis võtke
ühendust klubijuhataja Sirje Pilteriga tel. 4451866. Valla noored on Teile selle eest väga tänulikud.
Üritusel käis L. Lusik
*****
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15.-16. augustil toimus Suigu Seltsimajas Pärnu klubi „Luuletaevalatern“ korraldatud luulelaager.
Kohale tuli Luuleliidu liikmeid ja internetiklubi „Poogen“
liikmeid üle kogu Eesti.
Valiti laureaadid Luuleliidu korraldatud
„Luulekevad 2009“ osalejate seast:

konkursi

1. Kristi Roots - Pärnu „Luuletaevalatern“
2. Margit Peterson - Pärnu „Luuletaevalatern“
3. Imre Vallikivi - Tartu luuleklubi.
Luule Luuse tõi meile vaatamiseks-imetlemiseks
loodusteemaliste õlimaalide näituse. Ka minult oli esimene
arglik esinemine pastell- ja segatehnikas piltidega.
Õhtu peaesinejaks oli Tajo Kadajas, kes kuulub ka „Poogna“
liikmeskonda. Ta esitas oma laule äsjailmunud kogumikust „Sõnu vaikusest“, mille tekstide autorid on
„Poogna“- klubi liikmed. Kõlas ka Urmas Alenderi laule. Tajo esitatud „Eesti muld ja Eesti süda“ puudutas
tugevalt hingekeeli. Hea võimalus oli osta Tajo Kadajase CD-sid.
Teine ülesastuja oli meie „Luuletaevalaterna“ liige Kristi Roots. Ta esitas omaloodud laule, mis võlusid
meloodilisuse ja sõnade väljendusrikkusega. Tore, et ka kohalikku rahvast tuli meie kontserdist osa saama.
Luuleliidu kauaaegne osaline Elaan lavastas etenduse „Vandekohus“, mis oli kokku pandud luulevõistlusel
osalenute töödest.
Õhtul-öösel laulsime koos Tajoga läbi kõik kaunimad laulud. Tantsuhimulised kulutasid parketti, julgemad
läksid lavale saateansambliks kaasa laulma.
Üksmeelne otsus oli hommikul: Suigu Seltsimaja on sobiv ja kaunis koht selle laagri jaoks. Aitäh, et meil
selline tore maja on!
Huvilistele: internetiklubi „Poogen“ leiate aadressil www.poogen.ee
Tiiu Lehiste
*****
Eelolevatest üritustest Suigu Seltsimajas:
29. septembril algusega kell 18.00 (orienteeruv lõpp 20.00) koolitus teemal „Taimed ruumis- värvid
ruumis”. Koolituse eesmärgiks on lahtisemalt mõelda taimedele ruumis ning omandada erinevaid võtteid ja
teadmisi parema tulemuse saamiseks taimede esiletõstmiseks ja sobitamiseks ruumi. Värvid ümbritsevad
meid igal momendil. Millised värvid ümbritsevad Sind ja kuidas tunned ennast erinevates värvides olles.
Püüame avada silmad meid ümbritsevale värvikirevusele. Koolitaja Argo Juske. Hea tuju ja küsimused.
Koolitust toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm.
06. oktoobril kell 16.15 ootame esimesele kokkusaamisele kõiki, keda huvitab KARATE ringis osalemine.
Juhendaja Olav Lilletai Pärnu Karateklubist Zen.
09.- 10. oktoobril Pärnumaa Kodukandi Noortekoja ja Järvamaa noorte kohtumine.
23. oktoober kell 19 avame Seltsimaja Kohvikus Murru küla kunstniku ja luuletaja Tiiu Lehiste
pastellmaalide ja segatehnikas piltide näituse „Värvide võlu”. Tass teed, veidi muusikat ja luuletusi ootavad
sind.
Endiselt saab Seltsimaja Kohvikus äripäeviti kell 9- 16 süüa sooja toitu ja reede õhtuti on avatud
baar. Ära masuta - tule sööma, inimestega juttu vestma või lauatennist ja koroonat mängima!
Eveli Kuslap
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TEATED
Are vallas kasutusel olevad olulised telefoninumbrid:
Vallavanem Jaanus Männik
- 44 518 68 ; 51 22 321
Abivallavanem Lauri Luur
- 44 518 62 ; 52 59752
Vallasekretär Aino Vaarmaa
- 44 518 60
Maanõunik Signe Rõngas
- 44 518 75 ; 52 53 189
Sotsiaalnõunik Kaja Rebane
- 44 518 76 ; 53 339 477
Sotsiaaltöötaja Heli Tõrva
- 44 518 76 ; 52 93 053
Pearaamatupidaja Helgi Kallaste
- 44 518 78
Sekretär-asjaajaja Terje Võsumets
- 44 518 61 ; 52 69 732
Pärivere klubi juhataja Sirje Pilter
- 44 518 66 ; 51 702 82
Are raamatukogu juhataja Malle Pajo
- 44 518 65
Suigu raamatukogu juhataja Eveli Kuslap - 44 63 494
Spordiinstruktor Rein Semenov
- 51 52 534
Konstaabel Valdu Kaljur
- 51 185 20
Bussijuht Ants Tugedam
- 53 485 121
Bussijuht Ranno Aassalu
- 53 481 544
OÜ Are Vesi juhatuse esimees Kert Alamaa
Rikked, tellimised, info, teated
- 44 518 64; 529 8849

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

arevesi@hot.ee

Pärivere klubi ringid alustavad uut sügis-talvist hooaega.
30. septembril kell 15.00 segaansambel Elulõng. Juhendab Jakob Kaunissaare
1. oktoobril kell 18.30 alustab tööd kunsti-käsitööring. Juhendab Heli Liiv. Oodatud on kõik suured ja
väikesed kel huvi ise midagi ilusat meisterdada. Osavõtutasu 20 krooni kord.
3. oktoobril kell 10.00 alustab Pärivere klubi naisansambel. Juhendab Jakob Kaunissaare
5. oktoobril kell15.30 toimub Pärivere klubi folkloori-rahvatantsu ring. Juhendaja Anne Niibo
Esmaspäeva õhtuti kell 19.30 on võimalik võrkpalli mängida.
Kõikidesse ringidesse on oodatud uued liikmed ja huvilised!

Teadmiseks.
Kõikidele Are valla paljulapselistele peredele, väikese
sissetulekuga peredele, töötutele ning nendele peredele,
kellel käib koolis mitu last. Ka pensionäridele.
Palun astuge läbi sotsiaaltöötajate juurest. Meil on teile
pakkuda toiduaineid. See on riigipoolne abi, millest ei
oleks mõistlik keelduda. Tulge julgesti, sest selline abi
aitab peredel paremini toime tulla.
Kõike head teile soovides
Valla sotsiaaltöötajad
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Pärivere klubi väikeses saalis
(kuni 9. oktoobrini)
on tasuta saadaval
korralikud kasutatud riided.
Uksed avatud tööpäeviti
kella 10.00 kuni 14.00

Aitäh, LII,
Tänuväärse töö eest!
Sa olid meile hea kuulaja, suhtleja ja
kõigiga arvestav.
Äärmiselt tööka, ausa ja heatahtliku
inimesena ning eakate klubi juhina
suutsid Sa meie rohkearvulist
kollektiivi koos hoida neli aastat.

Täna käes teil kullast pulmad,
Alles jäänud tunded hellad.
Papa tugev ,memm on kärmas,
Koos teid näha on nii armas !

Oktoobris
peavad oma kuldpulmi
Aino –Maret ja Eevart Peks !!!

Aitäh, ka Sulle SILVI!
Alati ilusate lillede, kinkide ning
kohvilaudade korraldamise eest!

Palju õnne soovivad lapsed ja
lapselapsed!

Klubi „Tulukese“ rahvas

Vahest ma mõtlen,
et kuidas küll oskad
olla nii tore,
ilus ning hea,
kaunistada päevi oskad,
muuta tuju ning hetked kõik heaks.

Kallid eakad!
1.oktoober on rahvusvaheline eakate päev. Are vallavolikogu ja
vallavalitsus soovivad Teile selle tähtsa ja kauni päeva puhul
jaksu, tugevat tervist, elulusti ja sära silmadesse.
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AS SEBE EESTI-SISESTEL KAUGBUSSILIINIDEL
ALATES 05. SEPTEMBRIST 2009 .A.
UUS SOODUSTUSTE SÜSTEEM
Noor alla 26.a.
– 10 % ETKNRP
Noor alla 26.a.
– 60 % L
Eakas üle 60.a. – 10 % ERLP
Eakas üle 60.a. – 60 % TKN
• Noor on kuni 25-aastane (k.a.) isik (oma 26.-ndal
sünnipäeval saab veel hinnaalanduse).
• Eakas on 60-aastane ja vanem isik.

Siiras ja südamlik
tänu OÜle Are Vesi –
esimehele ja
töömehele, kes
vaatamata hilisele
kellaajale ja
puhkusele
reageerisid kiiresti
ning päästsid meid
veeuputusest.

Soodustuse saamise aluseks on vajadusel fotoga isikut tõendav
dokument.

Enda ja oma pere
nimel Arvi Eamets

Paigaldan autodele toonkilesid.
Erinevad tumedusastmed.
Hind kokkuleppel.
Kontakttelefon 51 62 601

Maniküür 75.- / 100.- (maniküür, massaaž, lakk) Massaaži teen DEPILE kätekreemiga
Pediküür 175.- (pediküür, koorimine, massaaž, lakk) Koorijaks on mul Belpeel Professionaalne
DEPILE jalakoorija
Depilatsioon 25.- kuni 150.- Jalgu, käsi teen mee vahaga, kaenlaaluseid roosi vahaga.
Kulmud, ripsmed, komplekt 50.- (värvin professionaalsete Refecto Cil värvidega)
Kulmude värvimine 35.Ripsmete värvimine 40.Küünte värvimine 25.- nii käte kui jalgade puhul ! Hinnale lisandub maalingu ja kleepsude hind !
Hindadele lisandub transpordikulu!!!!!
Telefon 56 933 906 ANDRA

Rõõmsad ajad, töised päevad
meelde kustumata jäävad …

Manalateele on lahkunud …………..
Ilse Näppi
Elle Kalda

05.08.1945 - 28.08.2009
10.01.1943 - 08.09.2009

Are alevikust
Are alevikust

Avaldame kaastunnet omastele!
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On päevi
nagu lapsesilmad selged,
öid sametina pehmeid,
sumedaid,
on inimesi
avaraid ja helgeid
ja siiralt armastavaid
südameid.

12. augustil sündis Are
alevikus Kaialiis
Roostalu ja Indrek
Kakko peresse poeg
ROMET KAKKO

,

ÕNNITLEME!
11.10 LEILI NUUT

80.a. Suigu küla

12.10 MARE KALVET

55.a. Murru küla

13.10 ALVI MARTIN

72.a. Suigu küla

15.10 ELLEN AAS

76.a. Niidu küla

18.10 MAIMU STEINBERG

85.a. Are alevik

18.10 KARIN LILLEMÄE

78.a. Suigu küla

18.10 MALL MELTSA

76.a. Are alevik

21.10 ELLEN KUIMETS

83.a. Are alevik

24.10 MALLE KAHEST

65.a. Võlla küla

25.10 EDA KAKKO

50.a. Niidu küla

27.10 KLAVDIA ŠUVALOVA

83.a. Suigu küla

27.10 VELLO TIIMUS

65.a. Are alevik

27.10 ARVED PIHHUS

55.a. Niidu küla

28.10 PEETER AASSALU

55.a. Tabria küla

28.10 RIHO ROOMET

50.a. Suigu küla

29.10 EEVI POOLAK

71.a. Võlla küla

31.10 TOIVO PARIK

60.a. Suigu küla

See leht sai nüüd tugevalt poliitiline ja ilmselt ei pääse
sellest ka järgmine. Loodame, et meie vald saab endale
nendel rahaliselt rasketel aegadel tubli ja toimeka valitsuse.
Selleks saad kaasa aidata ka Sina, kulla lehelugeja, andes
oma hääle kõige tublimale ja targemale kandidaadile!
Otsuse tegemisel aitab Sind ehk ka käesolev leht.
JÕUDU VALIKUTE TEGEMISEKS!
Toimetaja
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5. septembril sündis
Suigu külas Kärt
Puhkani ja Erko
Pähkeli peresse tütar
BRITA PÄHKEL
11. septembril sündis
Murru külas Kätlin
Murru ja Rain Kästiku
peresse tütar
ISABEL MURRU
ÕNNITLEME
pisipere puhul!
Meil on rõõm avaldada vallalehes
juubelid alates 50st ja kõik
sünnipäevad alates 70st.
KES SOOVIB, ET TEMA
SÜNNIPÄEVA LEHES
EI AVALDATA; PALUN
ANDA SELLEST TEADA
VALLA SEKRETÄRILE
tööpäeviti tel. 44 518 61

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

