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09:45-10:30 Suaru sadama turuhoone avamine

10:30 - 14:00 Kihnu koolis avatud kooli ajaloo 
ning õpilaste käsitöönäitus

11.00 - 13.30 Seminar-arutelu “Väikesaared 
haldusreformi järgselt”

13:30 - 15:00 Lõunapaus laadaplatsil

14:00 - 14:30 Kihnu muuseumis Pärnu Kunstide 
Maja õpilaste HARFIANSAMBLI 
kontsert (juhendaja Tiinamai Keskpaik)

14:00-17:00 Kihnu raamatukogus Kihnust 
ilmunud kirjanduse väljapanek ja 
filmiprogramm

14:30 - 17:00 Kastiauto ekskursioonid giidiga

14:30 - 17:00 Sportlik jõukatsumine 
Kihnu Kõegõ Kangõm 
vanarahvamaja platsil

18:00 - 23:00 Muuseumiöö

19:00 - 20:00 Kihnu muuseumis kohtumine 
näituse autori fotograaf 
Pirgit Püvega

20:00 - …      Kihnu valla 25. aastapäeva ürituse 
õhtune programm: tervituskõned, 
valla autasude üleandmine, 
sünnipäevatervitused, 
spordivõistluse parimate autasus-
tamine, tantsupidu ja ilutulestik.

Kihnu muuseumis kogu päeva avatud Birgit Püve näitus “Kihnu poeem”, tasuta

Rahvamaja kõrval avatud laadaplats 10:00-17:00

Kihnu kirik avatud 14:00-20:00

ajakavas võib tulla muudatusi
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Pro jek ti „Oma kul tuu-
ri piir kon da de tut vus-
ta mi ne ja aren da mi ne 

tu ris mi siht koh ta de na“ raa-
mes  te gi me 11. ap ril lil al gust 
Kih nu tee ma mars ruu di loo-
mi se ga.

Ka he päe va se töö toa tu le-
mu se na jõud si me pai ka sea-
da mars ruu di koos ta mi se 
alus põ hi mõt ted ja esialg se 
tee kon na.

Tee ma mars ruu di pea mi-
seks ideeks on Kih nu pä ran-
di esit le mi ne sel le ter vik li kus 
tä hen du ses, sh  koos kõ las 
UNES CO aru saa ma ga pä ran-
dist, mis si sal dab nii ma te-
riaal set ja vaim set kul tuu ri-
pä ran dit kui ka loo dus pä ran-
dit. 

Eri ti olu li ne on just Kih nu 
loo dus pä ran di esi le too mi ne 
tee ma mars ruu dis, ku na siia-
ni on see Kih nu tu ris mi mars-
ruu ti des suh te li selt ta gap laa-
ni le jää nud – vaa ta ma ta sel-
le le, et Kih nu loo dus on ai nu-
laad ne ja at rak tiiv ne nii Ees ti 
kui ka Eu roo pa mõis tes. See-
ga on tee kon na sihtg ru piks 
kul tuu ri-ja loo dus hu vi li ne 
ning ak tiiv set puh kust väär-
tus tav  rat ta tu rist, kes on val-
mis osa tee kon nast lä bi ma ka 
jalg si. Mars ruut on suu na tud 
eel kõi ge in di vi duaal tu ris ti le, 
kes ei tel li gii di tee nust.

Loo dus tu ris mi pu hul tu leb 
mõel da puh kea la de, mat ka-
ra da de, loo du sõp pe ra da de 
aren da mi se le, te hes koos-
tööd RMK-ga ja maa deo ma-
ni ke ga ning kaa sa tes Kih nu 
loo dus gii de.

Et mars ruut tõe poo lest 
„töö le hak kaks“ ja oma ees-
mär ke täi daks, on va ja tee-
kon da ja tee kon na le jää vaid 
ob jek te mär gis ta da nii lo go, 
in fo tahv li te kui ka vä li kaar-
ti de ga. Jät kup ro je ke ti na on 
head la hen du sed mars ruu di 
mo bii liäpp ja au dio gii did eri-
ne va tes keel tes.

Elav tee ma mars ruut an nab 
li sand väär tu se siht ko ha le, 

et te võt ja te le ja kü la lis te le. 
Sa mu ti on see täien da vaks 

tu run dus sõ nu miks, pa ran-
dab kü las tus ko ge must, liht-
sus tab rei sip la nee ri mist,  
loob uu si aren dus- ja tu run-
dus või ma lu si ja ri kas tab siht-
ko ha iden ti tee ti ja ku van dit.

Kih nu tee ma mars ruu di 
loo mist nõus tab Oli ver Loo-
de, kes on ol nud eri ne va te 
tee ma mars ruu ti de, sh Se to 
Kü lä vüü, sün ni juu res. Soo-
me-ug ri lii ku mi se ak ti vis ti na 
on Oli ver ol nud Ees ti esin-
da ja ÜRO põ lis rah vas te foo-
ru mis. Siit ka te ma loo mu-
lik hu vi ja süm paa tia Kih nu 
vas tu – on ju kihn la sed tä nu 
oma ai nu laad se le kul tuu ri-
pä ran di le oma laad ne põ lis-
ko gu kond, sel lest tu le ne va te 
õi gus te ja aren gu või ma lus te-
ga – seal hul gas tu ris mia ren-
du se vald kon nas.

Töö toas lõid kaa sa Saar de 
Hel je, Me re Mar ju, Uiõ-Ma-
tu Ma re, Noo di Maie, Ku ra ga 
Õie, Män ni Ja na, Ran na met sa 
Lii na, Pär na mäe He li, Pär nä 
Ve ro ni ka, Ran na met sa Käth-
lin, Lää ne Vee ra, Ra ja Mar tin, 
Pih la ka Tai vi.

Sel leks, et mars ruut hak-
kaks ela ma, na gu näi teks 
Se to Kü la vüü või Si bu la tee, 
tu leb mars ruu ti eri ne val 
moel tu run da da. 

Mars ruut va jab lo go ja 
ni me. Kui lo go hak kab ku jun-
da ma di sai ner, kes üht la si 
ku jun dab Kih nu stii li raa ma-
tu, siis ni me leid mi seks hõi-
kan väl ja kon kur si.

Oo ta me kõ la vaid, särt sa-

kaid, tee ma mars ruu ti  ise-
loo mus ta vaid ni me tu si  31. 
mai ni mei liaad res si le abi-
val la va nem@kih nu.ee Pool 
ni mest on ju ba ole mas: Kih-
nu...

Pa ri ma ni me kuu lu ta me 
väl ja sep temb ris, võit ja le on 
au hind.

Mars ruu di kaart peaks ole-
ma trü ki val mi du ses aas ta 
lõ puks.

Tai vi Ve sik,
abi val la va nem

Algas Kih nu tu ris mi mars ruu di 
aren da mi ne – osa le ni me kon kur sil!

Fo tod: Silvia Soide
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Ap rill-Mai
Mars ruu di koo li tu se töö-

toas hak ka si me aren da-
ma Kih nu tu ris mi mars ruu-
ti. Su ve pe rioo dil töö jät kub 
nõus ta ja ja di sai ne ri ga pea-
mi selt mei li teel, sü gi se ne 
kok ku saa mi ne seob ot sad 
kok ku ja aru te lu de tu le mu-
se na sün nib aas ta lõ puks 
Kih nu tu ris mi mars ruut.

Ap ril lis sai al gu se koo li-
tus te sa ri „Ko ha li ku kul tuu-
ri pä ran di ka su ta mi ne tu ris-
mi tee nus te di sai nis“. Neid 
koo li tus päe vi on kol me aas-
ta pea le kok ku 10, ne li neist 
sel lel aas tal. 

See koo li tus on suu na tud 
kõi gi le Kih nu too de te/tee-
nus te pak ku ja te le. 

Tee nu se di sain ai tab tee nu-
seid muu ta klien di le enam 
ka sum li keks, ka su ta ta va-

teks ja ih la dus väär se teks 
ning pak ku ja le tõ hu sa maks 
ja ka sum li ku maks. Järg mi ne 
koo li tus päev on 3. mail.

Au gust
2018. aas ta juu ni esi me sel 

nä da la va he tu sel kor ral da-
me esi me sed Kih nu ko du-
koh vi ku te päe vad. 

Kui das se da üri tust et te 
val mis ta da, lä bi viia ja osa-
le da – sel leks võ ta me et te 
õp pe rei si Se to Kos ti päi vä le 
12.-13. au gus til. 

Küm me hu vi list, kel plaa-
nis oma ko du hoo vis koh vi-
ku te päe val koh vik ava da, 
saa vad Se to maa le ko ge mu si 
oman da ma sõi ta. 

Va ja lik on eel re gist ree ri mi-
ne as sis tent@kih nu.ee või 
tel 528 8258. 

Ku na koh ta de arv on pii-

ra tu d, siis kii rus ta ge en nast 
kir ja pa ne ma!

Sep tem ber, ok too ber, 
no vem ber

Jät kub mars ruu di aren da-
mi ne ja tee nus te/too de te 
di sai ni koo li tu sed. Al ga vad 
pa ket ti de loo mi se koo li tu-
sed, kus in nus ta tak se tu ris-
mi tee nus te pak ku jaid kok-
ku pa ne ma ühi seid rei si pa-
ket te.

Kõik koo li tu sed ja õp pe-
käi gud on kihn las te le ja 
Kih nu et te võt ja te le ta su ta!

Koo li tus päe va de in fot 
ja ga tak se val la vee bi le hel ja 
FB-le hel.

Tai vi Ve sik,
abi val la va nem

Koo li tu sed ja õp pe käi gud 2017. aas tal
Oma kul tuu ri piir kon da de aren da mi ne ja tut vus ta mi ne tu ris mi siht koh ta de na

 Kuu lu ta ti väl ja liht me net-
lu se ga han ge “Muu seu mi-
kuu ri I eta pi ehi ta mi ne” kor-
ral da mi ne;

 Kuu lu ta ti väl ja liht me net-
lu se ga han ge “Tu le tõr je vee-
võ tu koh ta de ehi ta mi ne ja 
pro jek tee ri mi ne”;

 Teh ti raa ma tu pi da mi se le 
üle san deks kan da bi lan sist 
väl ja põ hi va ra, mil le soe tus-
mak su mus on väik sem kui 
5000 eu rot (ava li ku sek to ri 
fi nant sar ves tu se ja –aruand-
lu se ju hen di § 58 lõi ge 15)

 Lõ pe ta ti sot siaal kor te ri 
üü ri le ping;

 Kor ral da ti suu li ne enam-
pak ku mi ne val la va ra võõ-
ran da mi seks;

 Kin ni ta ti suu li se enam pak-
ku mi se tu le mu sed;

 SA le Kih nu Kul tuu ri ruum 
väl jas ta ti ehi tus lu ba vee-
hoid la ehi ta mi seks Met sa-
maa le (Root si kü la);

 Kor ral da ti kir ja lik enam-
pak ku mi ne Lao ba ALA 1 ja 
ALA 2 ren di le and mi seks 
(tin gi mu si vaa ta val la vee bi-
le helt);

 Kor ral da ti kir ja lik enam-
pak ku mi ne Sae ves ki ümb ru-
se ren di le and mi seks (vt val-
la vee bi leh te);

 Kor ral da ti eel lä bi rää ki mis-
te ga enam pak ku mi ne Sae-
ves ki ka su tus se and mi seks 
(vt val la vee bi leh te);

 ASi le Kih nu rand an ti lu ba 
Prit su- Pa lu liik lus kee lua las-
se si se ne mi seks;

 Moo dus ta ti ha jaa sus tu se 
prog ram mi 2017. aas ta taot-
lus te hin da mi seks viie liik-
me li ne ko mis jon (Ma ri Mets, 
ko mis jo ni esi mees, liik med: 
Ma ri ka Ve sik, Käth lin Pa lu, 
El me Män ni, Too mas Pa ju la);

 Kin ni ta ti Kih nu val la toe-
tus fon di ka su ta mi se kor ra 
tin gi mus te le vas tav III Viiu li-
fes ti va li kor ral da mi seks eral-
da tud toe tu se ka su ta mi se 
lõp pa ruan ne.

VALLAVALITSUSES

2017. aas ta on Ees tis kuu-
lu ta tud las te- ja noor te-
aas taks. Tee ma-aas tast 
ajen da tu na toi mub tä na-
vu ne val la et te võt lus päev 
Kih nu Koo lis, kus koo li-
pe re le ja las te va ne ma te-
le tut vus ta tak se „Et te võt-
li ku koo li“ prog ram mi ja 
õpi las te le et te võt lust ja 
et te võt lik kust las te pä ra-
ses võt mes.

 „Et te võt lik kool” on ha ri-
dusp rog ramm, mis on al gu-
se saa nud 2006. aas tal Ida-
Vi ru maalt ning on suu na tud 
et te võt li ku õp pe in teg ree ri-
mi se le koo li süs tee mi, et tõs-
ta ha ri du se kva li tee ti ja see-
lä bi noor te edu kust elus.

Et te võt li kus õp pes on ha ri-
du se ees mär giks sea tud 
et te võt li ku hoia ku ku jun da-
mi ne. Õp pep rot ses sis saab 
iga ai neõ pe ta ja kaa sa ai da ta 
ja jul gus ta da noort ini mest 
ole ma ta han-suu dan–teen 
elu hoia ku ga – sel li ne, kes 
on jul ge al ga ta ja, ot sib uu si 
la hen du si, on kõr ge mo ti-
vat sioo ni ga, te gut seb koos 

teis te ga, püs ti tab ees mär ke, 
saa vu tab tu le mu si, on vas-
tu tus tund lik ja hoo liv, on 
või me li ne ise en nast ana lüü-
si ma ning al ga ta tud te ge vu-
sed lõ pu ni vii ma.

“Et te võt li ku koo li” mu de li 
ra ken da mi ne ai tab õp pea-
su tus tel:
 si du da õpi tut pä ri se lu ga, 
kus ei män gi ta, vaid te hak-
se gi pä ris as ju ja te ge vu si;
 te hak se edu kat koos tööd 
las te va ne ma te ga ja part ne-
ri te ga;
 muu ta õp pe töö hu vi ta va-
maks;
 tuua sä ra sil ma des se nii 
õpi las tel kui ka õpe ta ja tel;
 pa nus ta da ko ha li ku ko gu-
kon na heaks, te hes mi da gi 
reaal selt ära.

„Et te võt li ku koo li“ võr gus-
tik ku kuu lu vad ha ri du sa su-
tu sed, kes on oma õp pea-
su tu ses sead nud ha ri du se 
ees mär giks et te võt li ku hoia-
ku ku jun da mi se lä bi õp pe-
töö toe tu des riik li ku le õp pe-
ka va le.

Pär nu maal on lii tu nud 
prog ram mi ga Vänd ra Güm-
naa sium, Pär nu-Jaa gu pi 
Põ hi kool, Tõs ta maa Kesk-
kool, Pär nu Rää ma Põ hi-
kool, Koon ga Kool, Lõ pe 
Kool ja Jõõp re Kool.

Li saks koo li pe re le on 
oo da tud kuu la ma kind las ti 
lap se va ne mad ja kõik ko gu-
kon na liik med, kel le le tee ma 
hu vi pa kub.

Lõu na ajal pa ku tak se osa-
võt ja te le sup pi ja kring lit. 
Päe va orien tee ruv lõpp on 
13.30. 

Päe va vii me lä bi koos töös 
Pär nu maa Et te võt lus- ja 
Aren dus kes ku se ga.

Tai vi Ve sik,
abi val la va nem

Ette võt lik kool õpe tab et te võt lik kust
Kih nu 

et te võt lus päev 

2017 

„Et te võt lik kool“

10. mail kell 10.00 

Kih nu Koo lis
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Kih nu Val la vo li ko gu mää rus 
16. veeb ruar 2017

Müü gi pi le ti hin na keh tes ta mi ne
Mää rus keh tes ta tak se ko ha li ku oma-

va lit su se kor ral du se sea du se § 22 lõi ke 
1 punk ti 37 ja kau ban dus te ge vu se sea-
du se § 18 lõi ke 5 alu sel

§ 1 Üld sät ted
Mää ru se ga keh tes ta tak se müü gi pi le-

ti hind kaup le mi sel tä na va- ja tu ru kau-
ban du ses või ava li kul üri tu sel, kus kau-
ban du se kor ral da ja na te gut seb Kih nu 
Val la va lit sus (edas pi di val la va lit sus) või 
te ma poolt vo li ta tud val la va lit su se hal-
la tav asu tus.

Mää rus on kau ban dus te ge vu se sea du-
se ra ken du sakt ning mää ru ses ka su ta-
tak se mõis teid kau ban dus te ge vu se sea-
du se tä hen du ses.

§ 2 Müü gi pi let
Müü gi pi let on kau ban du se kor ral da ja 

poolt väl jas ta tud do ku ment, mil le alu-
sel võib sel lel mär gi tud kau pa või tee-
nust müüa.

Kaup le ja, kes soo vib müüa kau pa või 
tee nust, peab kau ban du se kor ral da ja le 
hil je malt nä dal en ne soo vi tud kaup le-
mi sae ga esi ta ma vor mi ko ha se taot lu se 
(li sa 1).

Kau ban du se kor ral da ja väl jas tab vor-
mi ko ha se müü gi pi le ti (li sa 2) pä rast 
müü gi pi le ti hin na ta su mist.

Kau ban du se kor ral da jal on lu ba tud 
val la ela ni ke le suu na tud hea te ge vus-
li kel üri tus tel erand kor ras väl jas ta da 
ta su ta müü gi pi let.

Li saks müü gi pi le ti le peab kaup le jal 
tea tud kau ba või tee nu se müü gi kor ral 
ole ma vas tav re gist ree ring, te ge vus lu ba 
või muu sa ma väär ne do ku ment, kui see 
on sea du se ga nõu tav.

Müü gi pi le ti väl jas ta mi sest võib keel-
du da, kui:
 soo vi tak se kau bel da kau pa de ga, 
mil le müü gi le on õi gu sak ti de ga keh-
tes ta tud pii ran gud; 
 müü gi koht, kus soo vi tak se kau bel-
da, ei ole so biv; 
 kau ban du se kor ral da ja hin nan gul 
on kau ba/tee nu se pak ku mi ne ava li-
ku üri tu se või tä na va-, tu ru kau ban-

du se raa mes ta ga tud;
 muu del põh jen da tud juh tu del.

Müü gi pi le ti eest ta su tak se en ne müü-
gi pi le ti keh ti vu se al gust Kih nu Val la va-
lit su se poolt esi ta tud ar ve alu sel. Ar vet 
võib ta su da mit mes osas tin gi mu sel, et 
en ne iga uue kuu al gust on ta su tud sel le 
kuu müü gi pi le ti osa. Ar ve ta su ma ta jät-
mi sel kao tab müü gi pi let keh ti vu se, kuid 
säi lib ar ve täie li ku ta su mi se ko hus tus. 
Elekt ri eest ta su tak se pä rast tar bi mi-
sand me te sel gu mist.

§ 3. Müü gi pi le ti hin nad tä na va kau-
ban du ses

Keh tes ta da Kih nu val la ter ri too riu mil 
tä na va kau ban du se  kor ral, kui kau ban-
du se kor ral da ja na te gut seb val la va lit-
sus või sel le hal la tav asu tus, järg mi sed 
müü gi pi le ti hin nad kõi gi le kau bag rup-
pi de le:
Ühe päe va müü gi pi le ti hin nad:

ku ni 5m², 10 eu rot ku ni 24h;
6-10 m², 15 eu rot ku ni 24h;
11-15 m², 20 eu rot ku ni 24h

Ühe kuu müü gi pi le ti hin nad:
ku ni 5m², 30 eu rot ka lend ri kuu;

Al ga vaks su ve hooa jaks 
saab Sua ru sa da mas val-
mis uus aren dusp ro jekt, 
mil le  käi gus val mib tu ru-
hoo ne, las te män gu väl-
jak ja puh kea la.

Tu ru hoo nes se ma hub 
kaup le ma vä he malt ka hek-
sa kaup le jat, let te saab sät-
ti da vas ta valt va ja du se le. 
Hoo ne ots tes on ava ta vad 
luu gid, mis ai ta vad muu ta 
kaup le mi se ala veel gi ava-
tu maks ning li sa vad paind-
lik kust su vi sel ajal näi teks 
vä li koh vi ku ja jää ti se müü gi 
kor ral da mi sel. Hoo ne ava-
ra test aken dest ava ne vad 
imei lu sad vaa ted me re le.

Hoo via la le on ka van da-
tud las te män gua la Kih nu-
le oma se paa di ku ju li se ro ni-
mi sat rakt sioo ni ga. Hoo-
via lal saab pi da da pik nik-
ku, jal ga pu ha ta ja liht salt 
mõ nu salt ae ga vee ta nau ti-
des merd ja sa da ma me lu. 
Pe rioo di del, mil tur gu po le, 
saab hoo nes kor ral da da 
aju ti si näi tu si, kont ser te ja 

muid ki üri tu si.
Li san du vad või ma lu sed 

peak sid suu ren da ma piir-
kon na tun tust, kü las ta ta-
vust ja ri kas ta ma kü las tus-
ko ge must. Suu re neb nõud-
lus ko ha li ke et te võt ja te 
too de te ja tee nus te jä re-
le, elav neb et te võt lus kesk-
kond ning li san du vad või-
ma  lu sed nii kü la lis te le kui 
ka ko ha li ke le.

Sa dam on saa re me re vä-
rav. Sa da maa la aren da mi-
ne ehk me re le ava tus an nab 
või ma lu se pa re mi ni ka su ta-
da ran ni kua la me re ga seo-
tud te ge vu ses, näi teks ran-
na ka lan du ses ja tu ris mis. 
See ga on sa da mal täh tis roll 
piir kon na ter vik li kul aren-
da mi sel.

Aren dusp ro jek ti mak-
su mu seks ku ju nes 81 976 
eu rot (il ma käi be mak su ta) 
Pro jekt on saa nud toe tust 
Lea der meet me raa mes 
an ta vast pro jek ti toe tu sest 
39 600 eu rot.

Ehi tusp ro jek ti koos tas 
La he ma he OÜ, ehi tab Kih-

Sua ru sa da mas val m
 Kin ni ta ti jalg rat tap lat si de 
enam pak ku mi se tu le mu sed, 
mil le ko ha selt ala A sai en da 
ka su tus se OÜ Kih nu Puu koi 
ja ala B Vi sit Kih nu OÜ;
 Võe ti vas tu val la 2017- 
2025 aren gu ka va;
 Kin ni ta ti val la 2017. aas ta 
ee lar ve;
 Val la va ne ma pal gaks kin-
ni ta ti 1700 eu rot ala tes 01. 
ap ril list 2017;
 Val la va ne ma le mää ra ti 
1000 eu ro ne pree mia hal dus-
re for mi taot lu se edu ka kir ja-
pa ne ku eest;
 Kih nu Val la vo li ko gu 
24.09.2015. a ot su se ga nr 27 
mu nit si paa lo man dis se taot-
le ta va 3,88 ha suu ru se moo-
dus ta ta va ka tast riük su se 
(Print si saa re, Lem si kü la) 
sih tots tar beks mää ra ti toot-
mis maa;
 Le he ka tast riük su se 
ja ga mi sel moo dus ta ta va te 
maaük sus te ko ha-aad res sid 
ja sih tots tar bed mää ra ti järg-
ne valt: 

Le he (Sää re kü la), 3385 m2, 
sih tots tar ve maa tu lun dus-
maa 

Kos su (Sää re kü la), 29708 
m2  sih tots tar ve maa tu lun-
dus maa ja
Kos su (Sää re kü la), 1095 
m2 sih tots tar be ta maa.

 Muu de ti val la vo li ko gu 
ot sust järg ne valt: asen da-
ti lä bi valt Kih nu Val la vo li ko-
gu 15.12.2016 ot su ses nr 27 
„Maaük su se ko ha-aad res si 
ja sih tots tar be mää ra mi ne” 
moo dus ta ta va maaük su se 
ni mi „Tee” ni me ga „3030011 
Haig la-Lõ pe-Va na rah va ma-
ja tee”.
 Val la vo li ko gu 19.05.2016 
mää rust nr 6 „Pä de vu se jao-
tus ehi tus vald kon nas” §-i 17 
täien da ti lõi ke ga 11 järg mi ses 
sõ nas tu ses: (11) Maa re for mi 
sea du se alu sel teos ta ta va tes 
me net lus tes mää rab moo-
dus ta ta va te maaük sus te sih-
tots tar be val la va lit sus.
 Kih nu Val la vo li ko gu 
15.06.2016. a ot su se ga nr 
19 mu nit si paa lo man dis se 
taot le ta va 0,6 ha suu ru se 
moo dus ta ta va ka tast riük su-
se (Ris ti, Root si kü la, Kih nu 
vald) sih tots tar beks mää ra ti 
toot mis maa.

KIH NU VAL LA VO LI KO GUS
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nu Ma jan du se OÜ ja oma ni-
ku jä rel val vet teos tab Tre ge-
ron OÜ.

Sua ru sa da ma turg kut sub 
kaup le ma!!!

In fo ja müü gi let ti de bro-
nee ri mi ne abi val la va nem@

kih nu.ee või Tai vi te le fo nil 
528 8258. Kii rus ta ge, sest 
koh ta de arv on pii ra tud! 

Müü gi pi le ti vor mi ko ha ne 
taot lus on kät te saa dav val-
la vee bi le helt www.kih nu.ee, 
et te võt lu se rub rii gis, alam-
jao tu ses et te võt lus kesk-

kond või www.rii gi tea ta ja.ee

Tut vu ge ka müü gi pi le ti 
hin da de ja ting mus te ga, mis 
on  aval da tud sa mas le hes.

Tai vi Ve sik,
abi val la va nem

6-10 m², 50 eu rot ka lend ri kuu;
11- 15 m², 80  eu rot ka lend ri kuu

Müü gi pi let väl jas ta tak se ku ni üheks 
aas taks. 

Sa da ma-alal toi mu va tä na va kau ban du-
se pi le ti hin da de le li san dub käi be maks.

Tä na va kau ban du ses tu leb läh tu da 
val la va lit su se poolt keh tes ta tud tu ru- ja 
tä na va kau ban du se kor rast.

§ 4. Müü gi pi le ti hin nad tu ru kau ban-
du ses 
1) Keh tes ta da Kih nu val la le kuu lu val 
Sua ru sa da ma tu rul (edas pi di sa da ma-
turg) järg mi sed müü gi pi le ti hin nad kõi-
gi le kau bag rup pi de le:
2) Ühe päe va müü gi pi le ti hind müü gi-
ko hal on 10 eu rot, mil le le li san dub käi-
be maks;
3) Ühe kuu müü gi pi le ti hind müü gi ko hal 
on 75 eu rot, mil le le li san dub käi be maks.
4) Elekt ri va ja du sel li san dub müü gi pi-
le ti hin na le li sa ta su 2 eu rot / üks päev. 
Oma ar ves ti kor ral ta su tak se tar bi tud 
elekt ri eest vas ta valt ar ves ti näi tu de le 
hin na ga 20 sen ti kwh.
5) Ühe päe va prü gi käit le mis ta su sa da-
ma tu rul kaup le ja le on 1 eu ro päe vas, v. 

a nei le, kes müü vad vaid kä si tööd.
6) Müü gi pi let väl jas ta tak se ku ni viieks 
kuuks.
7) Ühe le  kaup le ja le võib väl jas ta da ku ni 
kaks müü gi pi le tit ju hul, kui sel leks on 
tu ru hoo nes va bu müü gi koh ti. Ju hul kui 
müü gi pi le ti soo vi jaid on roh kem kui 
tu rul müü gi koh ti, mi tut müü gi pi le tit 
kaup le ja le ei väl jas ta ta.
8) Müü gi pi le tit ta ga si ei os te ta.
9) Müü gi pi le ti ost ja on ko hus ta tud jär-
gi ma  val la va lit su se poolt keh tes ta tud 
tä na va ja tu ru kau ban du se kor da.

§ 5. Müü gi pi le ti hin nad ava li kul üri-
tu sel

Keh tes ta da järg mi sed ühe päe va müü-
gi pi le ti hin nad ava li kul üri tu sel kui kau-
ban du se kor ral da ja na te gut seb val la va-
lit sus või sel le hal la tav asu tus.
 Si seü ri tus tel kaup le mi seks väl jas ta-
tak se ta su ta müü gi pi let
 Aja va he mi kul 01.05. – 30.09. toi-
mu va tel vä liü ri tus tel on müü gi pi le-
ti hind:

ku ni 5m², 50  eu rot öö päev;
6-10 m², 75  eu rot öö päev;
11-15 m², 100  eu rot öö päev’

 Väl jas pool punk tis 2 ni me ta tud  aja-
va he mik ku toi mu va tel vä liü ri tus tel 
kaup le mi seks väl jas ta tak se ta su ta 
müü gi pi let. 

Elekt ri (ku ni 16A, 1-faa si li ne toi de, või-
ma lu sel) ka su ta mi sel li san dub müü gi pi-
le ti hin na le li sa ta su 5 eu rot. Oma ar ves-
ti kor ral ta su tak se tar bi tud elekt ri eest 
vas ta valt ar ves ti näi tu de le.  Või ma lu sel 
ta ga tak se elekt ri ka su ta mi ne ava li kel 
üri tus tel. Ühe ki lo vatt-tun ni hind on 30 
sen ti ning ar vel da mi ne toi mub kaup le ja 
ar ves ti näi tu de alu sel

Sa da ma-alal toi mu va vä liü ri tu se pi le ti-
hin da de le li san dub käi be maks.

§ 6 Ra ken dus sät ted
Tun nis ta da keh te tuks Kih nu Val la vo-

li ko gu 30.09.2011 mää rus nr 15 „Müü gi-
pi le ti hin da de ja müü gi pi le ti vor mi keh-
tes ta mi ne“

Mää rus jõus tub kol man dal päe val pea-
le Rii gi Tea ta jas aval da mist.

Paal Põl lus te,
vo li ko gu esi mees

mib tu ru hoo ne Eriars ti de vas tu -
võ tud Kih nu 
ars ti punk tis

 Tra dit sioo ni li selt jät kub 
iga-ke va di ne eriars ti de vas-
tu võtt, sel lel aas tal pi sut kil-
lus ta tult.

5. mail on tu le mas sil ma-
arst ja sil ma ka bi ne ti õde.

17. mail on Kih nu ars ti-
punk tis la bor, vas tu võ ta vad 
en dok ri no loog, ja la ka bi ne ti 
õde ja kaks kar dio loo gi.

Ja la ka bi ne ti õde oo tab dia-
bee ti kuid jal ga de kont rol li!

Juu nis on tu le mas loo de-
ta vas ti dr Mard na ja juu ni 
lõ pus dr Sõõ ru.

Re gist ree ru mi ne eriaa la-
ars ti de vas tu võt tu de le on 
ala nud! Tel: 446 922 (kl 
10-16).

Vas tu võ tud on mõel dud 
ees kätt nei le, kes ise kui da-
gi mand ri le ei pää se ja nei le, 
kel lel eriars ti vas tu võ tu le kii-
re, aga oot jär je kord on lii ga 
pikk. Va ja lik saa te ki ri (väl-
ja ar va tud sil maars ti le ja dr 
Mard na le). See tõt tu pa lu me 
va ra kult re gist ree ru da!

Rii na ja Kat rin ars ti punk t ist
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Kih nu, Se to maa ja Lä ti käi-
vi ta sid pro jek ti Oma kul-
tuu ri piir kon da de aren da-
mi ne ja tut vus ta mi ne tu-
ris mi siht koh ta de na.

Ees tis ja Lä tis on ne li uni-
kaal set piir kon da – Se to maa, 
Kih nu, Sui ti ja Lii vi ran nik, 
kus va nad kul tuu rit ra dit sioo-
nid on hoi tud elus ko ha li ke 
ini mes te iga päe vae lu osa na. 
Need va nad ta vad (lau lud ja 
tant sud, rah va rii ded, usu- ja 
rah va ka lend ri pü ha de tä his-
ta mi ne, toit ja kä si töö, Va na-
Võ ru maa suit su saun jne) 
kuu lu vad UNES CO vaim se 
kul tuu ri pä ran di ni me kir ja.

Lii vi ran ni ku piir kond, mis 
hõl mab 12 kü la, on te ge-
mas jõu pin gu tu si, et sel les se 
ni me kir ja li san du da. Sel le le 
vaa ta ma ta on uni kaal set kul-
tuu ri pä ran dit ja üle maailm-
selt tun tud UNES CO mär ki 
nen de piir kon da de tut vus ta-
mi sel tu ris mi siht koh ta de na 
liialt vä he ka su ta tud.

Pal jud tu ris tid ja ko ha li kud 
tu ris mi tee nus te pak ku jad ei 
tea UNES CO mär gi tä hen dust 
ning see peaks ole ma nen de 
jaoks pal ju aru saa da vam. 
Piir kon nad peak sid koos 
õp pi ma UNES CO mär ki en da 
tut vus ta mi seks tu le mus li ku-
malt ka su ta ma, õp pi des teis-
te piir kon da de ko ge mus test 
ning kaa sa tes kul tuu ri pä ran-
di spet sia lis te, tu ris mieks-
per te jne.

UNES CO ni me kir ja pää se-
vad ai nult au tent se kul tuu ri-
pä ran di ga piir kon nad. Kõik 
osa poo led pea vad tund ma 
oma ko ha li ku kul tuu ri pä ran-
di aja loo list taus ta ja eht sat 
si su, sel leks et tut vus ta da 
se da ka kü las ta ja te le. Ku na 
UNES CO vaim se kul tuu ri pä-
ran di ni me kir ja amet lik ku 
lo go ei ole lu ba tud tu run du se 
ees mär gil ka su ta da, on va ja-
dus ühi se slo ga ni jä re le en da 
tut vus ta mi seks ja tu run da mi-
seks tu ris mi siht ko ha na.

Pro jek ti ees mär giks on luua 
ühi ne tu ris mi too de UNES CO 
poolt tun nus ta tud nel ja väi-
ke se oma kul tuu ri piir kon na 

baa sil. Pak ku des ühist ter-
vik lik ku ja at rak tiiv set tu ris-
mi too det, on kü las ta ja tel või-
ma lik osa saa da eht sast kul-
tuu ri pä ran dist, mi da tä na-
päe va maail mas lei dub har-
va.

Pro jek ti tu le mu se na loo vad 
part ne rid ai nu laad se tu ris-
mi too te, mis koos neb ko ha-
li kust kul tuu ri pä ran dist, 
ko ha li ke tu ris miet te võ te te 
tee nus test ja at rak tiiv se test 
tu ris miob jek ti dest. Ühi selt 
loo dud tu ris mi too de muu-
dab mai ni tud oma kul tuu ri 
piir kon da de uni kaal se väär-
tu se tu ris ti de le kät te saa da-
va maks, aru saa da va maks ja 
at rak tiiv se maks.

Pro jek ti te ge vu sed on 
jao ta tud kol me 
vald konn na va hel

Too tea ren dus: nel ja ko ha-
li ku tu ris mi mars ruu di väl ja-
a ren da mi ne Se to maal, Kih-
nus, Lii vi ja Sui ti piir kon da-
des. Neid nel ja mars ruu ti tut-
vus ta tak se üht se slo ga ni all.

1. Part ne rid or ga ni see ri vad 
Se to maal ühi se works ho pi 
kul tuur pä ran di ga seo tud 
mars ruu ti de ku jun da mi sest. 
Igas piir kon nas toi mu vad 
ko ha li kud works ho pid koos-
töös tu ris mi tee nus te pak ku-
ja te ja eks per ti de ga.

2. Iga piir kon na tu ris mi tee-
nus te pak ku jaid in nus ta tak-
se kok ku pa ne ma ühi seid 
rei si pa ket te nii ük sik rei si ja-
te le kui ka grup pi de le. Need 
pa ke tid või vad ol la te maa ti li-
sed või piir kond li kud. Sel leks 
or ga ni see ri tak se koo li tu sed 
ja prak ti li sed works ho pid, 
mil le käi gus pa ket ti de koos-
ta mi sest hu vi ta tud tee nu se-
pak ku jad töö ta vad spet sia lis-
ti de abil koos väl ja at rak tiiv-
sed ja ka sum li kud rei si pa ke-
tid.

3. Part ne rid or ga ni see ri vad 
tu ris mi tee nus te pak ku ja te-
le vas tas ti ku seid õp pe rei se 
ko ge mus te va he ta mi se ees-
mär gil.

4. Iga piir kond or ga ni see rib 
tu ris mi tee nus te pak ku ja te le 
10 koo li tust nen de os kus te 

ja tead mis te pa ran da mi seks 
en da ko ha li ku kul tuu ri pä ran-
di ka su ta mi sel tu ris mi tee-
nus te di sai nis.

5. Part ne rid koos ta vad 
tu ris mi tee nus te pak ku ja te le 
ühi se ju hen di, mis si sal dab 
prak ti li si nõuan deid ko ha li-
ku kul tuu ri pä ran di ka su ta mi-
seks tu ris mis. Ju hen dit le vi-
ta tak se ko ha li ke et te võt ja te 
ja teis te tu ris mi tee nus te osu-
ta ja te hul gas.

6. Iga le piir kon na le koos-
ta tak se stii li raa mat, mis 
an nab üle vaa te sel lest, kui-
das ka su ta da piir kon na üht-
set vi suaal set iden ti tee ti vee-
bi leh te del, me nüü des, tu run-
dus ma ter ja li des, pla ka ti tel, 
tee vii ta del jne.

7. Se to maal on ole mas 
ko ge mu sed ko ha lik ku toi du-
pä ran dit tut vus ta va te ava-
tud koh vi ku te päe va de or ga-
ni see ri mi sel ja sel le ga piir-
kon na tut vus ta mi sel. Tei sed 
kolm piir kon da kut su vad sel-
le le ko ge mu se le tu gi ne des 

el lu sar na sed ava tud üri tu-
sed. Kih nu esi me ne ko du-
koh vi ku te päev viiak se lä bi 
juu ni esi me sel nä da la va he tu-
sel 2018. aas tal.

8. Part ne rid teos ta vad väik-
se ma hu li si in ves tee rin guid 
ka hek sa tu ris miob jek ti at rak-
tiiv se maks muut mi seks. 
Värs ka vald re konst ruee rib 
Se to Ta lu muu seu mi ühe hoo-
ne Värs kas ning pai gal dab 
hoo vi se to ta luar hi tek tuu ri 
tut vus ta vad ma ke tid. Me re-
mäe vald re no vee rib Luik-
jär ve ta lu pea hoo ne. Kih nu 
vald ra jab Kih nu muu seu mi 
kõr va le uue muu seu mi kuu ri 
suu re mõõt me lis te mu seaa-
li de hoius ta mi seks. Kih nu 
Kul tuu ri ruum re konst ruee-
rib Met sa maa pä ri mus ta-
lu pea hoo ne esi me se kor ru-
se Root si kü las. Al sun ga vald 
re no vee rib Al sun ga muu-
seu mi ruu mid. Kul di ga vald 
ra jab Ba si kul tuu ri maj ja Sui ti 
kul tuu ri pä ran dit tut vus ta va 
näi tu se. Dun da ga vald os tab 

Kih nu, Se to maa ja Lä ti tut vus ta vad ühi se
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Kol ka pool saa re le ra ja ta vas-
se Lii vi pä ri mus kul tuu ri kes-
ku ses se va ja lik ke sead meid. 
Vents pil si vald püs ti tab tam-
me puust ins tal lat sioo ni, mis 
süm bo li see rib ko ha lik ke 
me re sõi du tra dit sioo ne.

UNES CO mär gi tu le mus lik 
ka su ta mi ne piir kon na 
kui tu ris mi siht ko ha 
tut vus ta mi sel

Tu ris mi tee nus te pak ku jad, 
tu ris mior ga ni sat sioo nid ja 
tei sed as ja ko ha sed hu vi poo-
led le pi vad kok ku põ hi kont-
sept sioo nis, kui das ka su ta da 
UNES CO mär ki too tea ren du-
ses, tu run du ses ja kom mu ni-
kat sioo nis kõi gi le mõis te ta-
val vii sil. Ku na piir kon nad ei 
to hi ka su ta da UNES CO amet-
lik ku lo go, on va ja dus ühi se 
slo ga ni jä re le.

1. Se to Ins ti tuut or ga ni see-
rib sep temb ris 2017 Se to-
maal 1-päe va se works ho pi, 
mil le ees mär giks on ku jun da-
da üht ne aru saam UNES CO-

mär gi tä hen du sest ja sel le 
ka su ta mi sest tu ris mis.

2. Sui ti Rah vus kul tuu ri Kes-
kus or ga ni see rib juu nis 2017 
1-päe va se ühis kon ve rent si 
Al sun gas. See on pü hen da-
tud ko ha li ku muu si ka- ja lau-
lut ra dit sioo ni laie ma le ka su-
ta mi se le tu ris mi too te aren-
da mi sel ja tee nus te di sai nis.

3. Se to Ins ti tuut, Se to maa 
Tu rism ja Värs ka vald kor ral-
da vad 2018. aas ta 2-päe va se 
kon ve rent si Värs kas. See on 
pü hen da tud UNES CO mär gi 
ja kul tuu ri pä ran di ka su ta mi-
se le tu ris mis.

4. Lä ti Maa tu ris mi Ühen dus 
kor ral dab Lä ti tu ris mi tee nus-
te pak ku ja te le ja hu vi pool te-
le kolm 2-päe va list se mi na-
ri, kus sel gi ta tak se kul tuu ri-
pä ran di ka su ta mi se olu li sust 
maa tu ris mis.

5. Me re mäe ja Värs ka val lad 
or ga ni see ri vad 2017. ja 2018. 
aas tal 1-päe va se se to lee lot-
ra dit sioo ni tut vus ta va ava-
tud works ho pi.

6. Part ne rid loo vad üht-
se müü gi sõ nu mi ja slo ga-
ni, mis an na vad Ees ti ja Lä ti 
UNES CO piir kon da de le üht se 
vi suaal se iden ti tee di.

7. Part ne rid kü las ta vad 
ap ril lis 2018 Un ga rit, et õp pi-
da teis te UNES CO piir kon da-
de ko ge mus test.

8. Part ne rid koos ta vad kaks 
te maa ti list kä si raa ma tut, mis 
tut vus ta vad tu ris mi tee nus-
te pak ku ja te le ja kü las ta ja te-
le ko ha lik ku kul tuu ri pä ran dit 
at rak tiiv sel moel. Üks kä si-
raa mat on pü hen da tud nel ja 
piir kon na rah va rõi vas te tut-
vus ta mi se le, tei ne ko ha li ke le 
tra dit sioo ni lis te le täht päe va-
de le ja pü ha de le.

9. Dun da ga ja Vents pil si val-
la va lit su sed val mis ta vad et te 
taot lu se Lii vi ran ni ku piir kon-
na UNES CO vaim se kul tuu ri-
pä ran di ni me kir ja saa mi seks.

Tu run dus ja kom mu ni- 
kat sioon

Tu run dus te ge vu sed on 
va ja li kud, et tut vus ta da nel-
ja oma kul tuu ri piir kon da 
kui tu ris mi siht koh ti ja tõs ta 
eri ne va tel siht tur gu del esi-
le nen de uni kaa sust. Tu run-
dus te ge vu sed on mõel dud 
siht rii ki dest uu te kü las ta ja te 
ko ha le mee li ta mi seks.

1. Part ne rid koos ta vad kol-
mes kee les ühi se tu run dusb-
ro šüü ri, mis si sal dab in for-
mat sioo ni pea mis test vaa ta-
mis väär sus test ja iga piir kon-
na eri pä rast.

2. Iga tu ris mi mars ruu di 
koh ta val mis ta tak se tu run-
dus ma ter ja lid (in fo le hed, 
kaar did).

3. Koos ta tak se kü la lis te le 
suu na tud vee bi le hed ja siht-
koh ta tut vus ta vad vi deok li-
pid.

4. Part ne rid koos ta vad iga 
piir kon na koh ta rei si ju hi (3-4 
kee les), mis si sal dab in fot 
piir kon na pea mis te tu ris-
miob jek ti de ja vaa ta mis väär-
sus te koh ta

5. Part ne rid koos ta vad le vi-
ta mi seks ühi se 2018. aas ta 
sünd mus te ka lend ri.

6. Se to maa Tu rism kor ral-

dab kaks tut vus tus rei si aja-
kir ja ni ke le (2017, 2018) ja 
ühe rei si kor ral da ja te le. Kih-
nu Val la va lit sus or ga ni see rib 
ühe tut vus tus rei si rei si kor-
ral da ja te le. Lä ti Maa tu ris mi 
Ühen dus kor ral dab kaks tut-
vus tus rei si aja kir ja ni ke le ja 
rei si kor ral da ja te le Sui ti ja Lii-
vi piir kon da des se.

7. Tu ris mi too det tut vus ta-
tak se eri ne va tel tu ris mi mes-
si del na gu Tou rEst Ees tis, 
Balt tour Lä tis, Mar di laat ja 
Mat ka mess Soo mes.

8. Kih nu Val la va lit sus ja Kih-
nu Kul tuu ri ruum kor ral da-
vad juu nis 2018 Kih nu Pä ri-
mus päe vad, kus tut vus ta tak-
se Kih nu kä si tööd, kuns ti- ja 
muu si kat ra dit sioo ne ja aja-
lu gu ning toi mu vad eri ne vad 
kont ser did.

9. Dun da ga Val la va lit sus 
kor ral dab Lii vi ran ni ku piir-
kon nas 2-päe va se soo me-ug-
ri rah vas te fes ti va li, mis tut-
vus tab liiv las te kul tuu ri pä-
ran dit.

Pro jek ti part ne rid:
MTÜ Se to maa Tu rism, SA 

Se to Ins ti tuut, Rah vus kul tuu-
ri Kes kus Sui ti, Dun da ga Val-
la va lit sus, Vents pil si Val la va-
lit sus, Lä ti Maa tu ris mi Ühen-
dus Lau ku ce lo tãjs, Kih nu 
Val la va lit sus, SA Kih nu Kul-
tuu ri ruum, Värs ka Val la va lit-
sus, Me re mäe Val la va lit sus, 
Kul di ga Val la va lit sus, Al sun-
ga Val la va lit sus.

Pro jek ti el lu vii mi se 
pe riood:
01.03.2017 – 29.02.2020
Pro jek ti ee lar ve:
1 123 547,00 EUR, sh. si sal-
dab Ees ti-Lä ti prog ram mi 
toe tus 955 014,95 eu rot.
Kih nu val la va lit su se ee lar-
ve pro jek tis on 134 745 eu rot 
sh omao sa lus 15% 20 211,75 
eu rot.

Pro jek ti ava koo so lek ja 
part ner lus le pin gu all kir jas-
ta mi ne toi mus 6.-8.märt sil 
Se to maal.

Tai vi Ve sik,
abi val la va nem

elt oma tu ris mi väär tust
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Taas kord on või ma lik tun-
nus ta da oma naab ri, sõb ra 
või asu tu se kor ras ae da ja 
ma ja pi da mist

Hea kor ra kon kur si “Ke nä 
ko do” ees mär giks Kih nu val-
las on pro pa gee ri da ko du- ja 
ko du kau nis ta mi se ideed ja 
pa ran da da val la ül dist hea-
kor ras tust, ai da tes see lä bi 
kaa sa Kih nu val la meel di va-
maks elu ko haks muut mi se le.

Kon kur si raa mes hin na tak-
se Kih nu val las asu va te kin-
nis tu te hea kor da järg mis tes 
grup pi des:

1) elu hoo ned;
2) et te võt ted, asu tu sed.

Kon kur si lä bi vii mi seks on 
moo dus ta tud viie liik me li ne 
ko mis jon. 

Hin da mi se le tu le vad kin nis-
tud, mil le kon kur sis osa le mi-
se koh ta on tei nud et te pa-
ne ku Kih nu val la ela ni kud, 
val las te gut se vad ju rii di li-
sed isi kud, val la va lit sus või 
ko mis jon. 

Et te pa ne ku te te ge mi se 
täh taeg on 20. mai.

And ke en da kan di daat val-
la va lit su se le tea da e-pos ti le 
aren dus nou nik@kih nu.ee või 
te le fo ni le 446 9910.

Võit ja te au ta sus ta mi ne toi-
mub jaa ni päe va peol.

Su vel toi mu va le XII 
noor te lau lu- ja tant su-
peo le „Mi na jään“ soo-

vib pää se da ko gu Kih nu 
koo li õpi las pe re – kes mu di-
las koo ri koos sei sus lau lu-
kaa re al la laul ma, kes muu-
si ku na pil li peo le ning osa 
lap si loo dab esi ne da mõ le-
mal peol.

Lau lu peo et te val mis tu sed 
on ko gu Ees ti maal am mu 
ala nud ning nii Kih nu mu di-
las koor kui ka pil li lap sed on 
et te laul mi sel ja -män gi mi-
sel ju ba käi nud ja oo ta vad 
ot sust, kas tee lau lu peo le on 
val la. See tu leb siis, kui ko gu 
Ees ti le on ring pea le teh tud 
ja kõik laul jad ning män gi jad 
on üle kuu la tud.

Õpe ta ja Hil ma sõ nul olid 
kõik lap sed üle vaa tu sel 
vä ga tub lid ning po si tiiv set 
ta ga si si det ja ga sid ka need, 
kes lap si üle kuu la sid. Mu di-
la koo ri de üld juhi An ne lii 
Traksi sõ nul oli esi tus hel ge 
ja ilu sa too ni ga. „Väi ke, kuid 
vä ga tub li koor! Üht la ne uni-
soon, pu has ka he hääl sus, 
häs ti kuu la tud. Laul jad jäl-
gi vad ke nas ti di ri gen ti,“ kii-
tis ta.

„Ilus ter vik lik esi tus. Kõ lav 
ja üht la ne ühe hääl sus, kin-
del ka he hääl sus. Tub li töö! 
Jõu du ja jak su!“ ja gas tun-
nus tust mu di las koo ri de üld-
juht Jaa ni ka Kuu sik.

Lau lu peo ko du le hel oli 
Kih nu mu di las koo ri et te laul-
mi se hin deks lau sa 8,9 ning 
las tel ja õpe ta ja Hil mal on 
põh just rõõ mus ta mi seks, 
sest mak si maal ne hin ne oli 
10!

16. ap rilli õh tul sai lau lu-
peo et te val mis tus pi du li ku 
ava pau gu – üle ter ve Ees-
ti maa süü da ti koos oma 
ko gu kon na, pe re kon na või 
sõp rus kon na ga oma ko du-
pai gas väik se mad või suu-

re mad lõk ked, küün lad või 
tõr vi kud, et val gus ta da teed 
lä bi ke va de XII noor te lau-
lu- ja tant su peo poo le ning 
tä his ta da Ees ti Va ba rii gi 
100. sün ni päe va peo al gust.

Ka Kih nu Koo lis tä his ta ti 
se da sünd must, kui gi mit te 
õi gel päe val. Koo li ma jas toi-
mus mu di las koo ri kont sert, 
kus kõik lau lu peol kõ la vad 
lood kuu la ja te le et te kan-
ti ning ka he pa la ga esi ne sid 
ka pil li lap sed. See jä rel süü-
da ti la ter nad, et lau lu peo lis-
te teed val gus ta da ja kõi gi 
sü da me tes se rõõ mu ja val-
gust tuua.

Anu Saa re

Kogu koo li pe re pü rib lau lu peo le
Loo si ga sel gus, kes las test la ter na süü da ta saab: õnn nae ra tas Mir ja mi le ja En ge li le. 

Esita kandidaat
“Ke nä ko do”
konkursile
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2-22.05 saab PRIAst taot-
le da pin da la põ hi seid ot se-
toe tu si, üle mi ne ku toe tu-
si ning Maae lu aren gu ka-
va pin da la- ning loo ma põ-
hi seid toe tu si. 

Hi li ne nult on või ma lik taot-
lust esi ta da ku ni 16. juu ni ni, 
kuid siis vä hen da tak se toe-
tust 1% iga hi li ne tud päe va 
eest.

En ne taot lus voo ru al gust 
saab e-PRIA s joo nis ta da põl-
de ning ava tud on taot lus te 
eel täit mi ne. Eel täi de tud taot-
lu si saab esi ta da ala tes 2. 
maist. Ala tes 1. ap ril list saab 
e-PRIAs joo nis ta da pool loo-
dus li ke koos lus te ala sid ning 
edas ta da Kesk kon naa me ti le 
koos kõ las ta mi seks. 2. maist 
saab koos lus te alad taot lu se-
le ja PRIA le esi ta da. 

Sel le aas ta suu re mad 
muu da tu sed

Va ra se ma tel aas ta tel ju ba 
ra ken da tud toe tus meet me te-
le on li san du nud kaks üle mi-
ne ku toe tust (põl lu ma jan dus-
kul tuu ri üle mi ne ku toe tus ja 
hei na seem ne üle mi ne ku toe-
tus), mi da saab taot le da 2010 
aas tal mää ra tud toe tu sõi gus-
te alu sel, täp sem in fo toe tu-
sõi gus te koh ta on PRIA ko du-
le hel www.pria.ee. 

2017. a ei pea põl lu ma jan-
dus maa hool da mi sel hek sel-
da tud roh tu kok ku ko gu ma.

Taot le jad, kes pea vad täit-
ma ro hes ta mi se nõu deid ja 
kel le ka su tu ses on 2017. aas-
tal pü si ro hu maa ta ga si ra ja-
mi se ko hus tu se ar vu ta mi se 
alu seks ol nud maad, ei to hi 
pü si ro hu maid roh kem üles 
ha ri da ja va ja du sel pea vad 
üles ha ri tud pü si ro hu maad 
ta ga si ra ja ma mää ra tud hek-
ta ri te ula tu ses. 

Ta ga si ra ja ta vad pü si ro hu-
maad tu leb taot lu sel mär ki-
da maa ka su tus tüü bi ga TAR. 
Nõu de täit ma ta jät mi se le 
järg neb ro hes ta mi se toe tu se 
vä hen da mi ne.

Maas ti kue le men ti de na säi-
li ta mi se le kuu lu va te toe tu-
sõi gus li ke kraa vi de pin da la 

ar ves ta tak se ala tes 2017. a 
koos nen de ser val ja nõl val 
ning ser va ja põl lu va hel ole-
va puit tai mes ti ku ga ku ni 12 
m laiu selt. 

Met saäär se kraa vi pin da la 
hul ka ar va tak se üks nes kraa-
vist põl lu poo le jääv puit tai-
mes tik, kraa vi põ hi ning met-
sa poo le jääv nõlv ku ni ser-
va ni. Kraa vi põ hi, põl lu pool-
ne nõlv ja serv pea vad ole ma 
vi suaal selt tu vas ta ta vad.

Puu- ja köö gi vil ja kas va-
ta mi se ot se toe tu se (PKV) 
pu hul on pir ni puu mi ni maal-
ne is tu tus ti he dus muu de tud 
270 puult 100 puu le ha koh ta. 

Vii na puu, kul tuur mus ti kas, 
kul tuur jõh vi kas, eba kü doo-
nia ja aroo nia ei ole enam 
PKV toe tu sõi gus li kud. 

PKV toe tu sõi gus li ke kul tuu-
ri de hul ka on li sa tud val ge 
pea kap sas, lill kap sas, spar-
gel kap sas ehk bro ko li, nui-
kap sas, leht kap sas, brüs se li 
kap sas ja hii na kap sas.

Pir ni puu de mi ni maal set 
is tu tus ti he dust on sar na selt 
PKV ot se toe tu se ga muu de-
tud ka ma he toe tu se (MAH) 
ning kesk kon na sõb ra li ku 
puu vil ja- ja mar ja kas va tu se 
(KSA) toe tu se pu hul. 

KSA toe ta ta va te kul tuu ri-
de loe te lu täie neb nel ja uue 
kul tuu ri ga - ha ri lik sa ra puu, 
söö dav kus la puu, kurd le hi ne 
ki bu vits ja ha ri lik pih la kas. 
Sa ma de le kul tuu ri de le keh-
tes ta ti ma he toe tu se pu hul 
is tu tus ti he du sed.

Ra vim- ja mait se tai me de 
kul tuu ri de na ei ole enam toe-
tu sõi gus li kud ha ri lik kur gi ro-
hi, kõr ve nõ ges, ha ri lik oras-
hein, ha ri lik si gur ja ha ri lik 
või lill.

Kesk kon na sõb ra li ku ma jan-
da mi se (KSM) me si las te kor-
jea la de ra ja mi se li sa te ge vu-
se toe tu se määr tõu seb 193 
eu ro ni hek ta ri koh ta aas tas.

Satel liit sei re ai tab niit-
mist tu vas ta da

PRIA aren dab ra ken dusp-
rog ram mi, mil le abil saab 
kind laks te ha, kas ro hu maad 
on nii de tud. PRIA võ tab  

ka su tu se le Eu roo pa Lii du 
sa tel lii ti de pil did ja me teo ro-
loo gi li sed and med. Ra ken du-
se au to ri teks on Ees ti tead la-
sed ja prog ram mi loo mi se ga 
te ge leb IT-et te võ te CGI Ees ti.

Sa tel lii diand med lae ku vad 
PRIA-le ko gu Ees ti ter ri too-
riu mi koh ta kesk mi selt üks 
kord nä da las. See jä rel te hak-
se kal ku lat sioon bio mas si 
muu tus test iga põl lu koh ta. 
Mo ni too ring toi mub ke va-
dest sü gi se ni ja se da te hak se 
nen del põl du del, mis on esi-
ta tud jooks va aas ta pin da la-
toe tus te taot lus tel.

2017. aas ta on pla nee ri-
tud ra ken du se tes ti mi seks ja 
ko ge mus te saa mi seks. Plaa-
ni me näi da ta test tu le mu si 
ala tes juu li kesk pai gast. PRIA 
vee bi kaar dil tu leb sel leks ava-
da kiht „Niit mis te tu vas ta mi-
ne. e-PRIA-s näeb sa mu tu le-
mu si tee nu ses „Mi nu Põl lud“.

Esial gu ei ole plaa nis ai nult 
sa tel lii diin fo põh jal sankt-
sioo ne ra ken da da, küll aga 
an nab see põl lu mees te le 
in fot oma töö jär jest ja PRIA-
le nõue te täit mi sest. Ühe su-
gu se in fo saa vad nii klien did 
kui PRIA töö ta jad; taot le jal 
on roh kem või ma lu si va ja lik-
ke töid õi geaeg selt pla nee ri-
da. Loo dav ra ken dus muu-
dab PRIA kont roll süs tee mi 
jaoks ava tu maks ja lä bi paist-
va maks.

Ra ken dusp rog ramm peab 
val mi ma 2018. aas ta al gu-
seks. Pro jek ti toe ta tab EL 
re gio naa la ren gu fond.

Taot lu se esi ta mi ne
Toe tu si tut vus ta vaid ma ter-

ja le ja taot lus vor me PRIA 
klien ti de le ko ju ei saa da. In fo 
meet me te ga seo tud nõue te 
ja toe tus te taot le mi se koh ta  
aval da me ko du le hel (vt rub-
rii ke Tai me kas va tus, Loo ma-
kas va tus, Nõue te le vas ta vus) 
ja in fo täie neb jooks valt, kui 
il mu vad täien dus te ga mää-
ru sed. Nõu ded on põh ja li-
kult sel gi ta tud ju hen di tes 
„Abiks taot le ja le“. In fo ma ter-

ja le võib kü si da ka PRIA maa-
kond li kest tee nin dus bü roo-
dest.

PRIA soo vi tab toe tus taot-
lu se täi ta elekt roo ni li selt 
va nas e-PRIAs https://ep ria.
pria.ee/ep ria/, vt „Tee nu sed“ 
me nüüs ala jao tus „Pin da la-
toe tu sed“.

Kes ei ole veel PRIA klient 
või klien diand meid on va ja 
muu ta, saab need toi min-
gud te ha uue e-PRIA tee nu-
ses “Klien di and med”. Pin da-
la toe tus te taot le mi se ga seo-
tud e-tee nus te ka su ta mi seks 
on va ja ID kaar ti koos pa roo-
li de ga või Mo biil ID-d, sa mu ti 
saab si se ne da pan ga pa roo li-
de ga Ees ti.ee kau du.

Toe tus te taot le mist e-PRIAs 
ker gen dab iga toe tu se lii-
gi juu res lei tav li sain fo, mis 
an nab taot le ja le tea da te ma 
ko hus tus te või toe tu sõi gus-
te and med. Sa mu ti teeb süs-
teem es ma sed kont rol lid 
nõue te osas. Taot le ja le ku va-
tak se eri ne vaid tea teid taot-
lu ses esi ne va te eba täp sus-
te koh ta ning tal on või ma lik 
oma taot lust veel muu ta.

Tee nin dus bü roo des saab 
ka su ta da e-PRIA klien diar vu-
teid ning pa lu da ju hen da mist 
bü roo töö ta jalt. In fot võib 
kü si da ot se toe tus te in fo te le-
fo nil 737 7 679.

Ka tä na vu on või ma lik kõi-
gil pin da la toe tus te taot le ja-
tel pöör du da taot lus te vas tu-
võ tu pe rioo di ajal kon su len-
ti de poo le e-PRIAs ka su ta mi-
se ta su ta ju hen da mi se saa-
mi seks. Nõuan de kes kus te ja 
kon su len ti de kon tak tid leia-
te aad res sil http://www.pikk.
ee/ .

Kes ei esi ta taot lust e-PRIAs, 
võib sel le saa ta di gi taal selt 
all kir jas ta tult aad res sil in fo@
pria.ee, viia või pos ti ta da tee-
nin dus bü roos se või PRIA 
kes ku se aad res sil.

Soo vi ta me taot lu se täi ta 
ju ba aeg sas ti ning mit te jät-
ta se da vii mas te le päe va de le!

Ala tes 2018. aas tast on või-
ma lik pin da la toe tu si taot le da 
ai nult e-PRIA kau du.

PRIA tea beo sa kond

Mais saab PRIAst taot le da pin da la toe tu si
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Pea aas ta on Kih nus te- 
gut se nud noor teü hing 
Ees ti 4H Kih nu klu bi 

Sua rõ Nuõ rõd. See pä rast 
on gi pa ras aeg tut vust te ha, 
et mis on 4H, kes on Sua rõ 
Nuõ rõd ja mi da me tee me.

4H on apo lii ti li ne ja usu va-
ba maa noor teü hing, mis sai 
al gu se 1902. aas tal Amee ri-
ka Ühend rii ki des. Liik med on 
ku ni 26-aas ta sed, neist va ne-
mad on ju hen da jad. 

Sü gi sel tä his ta si me Ees-
ti klu bi 25. sün ni päe va, kuid 
te ge li kult hak kas sää ra-
ne noor teü hing ju ba pal ju 
va rem koos käi ma, kuid siis 
te gel di ka po lii ti ka ga. 

1991. aas tal ot sus ta ti, et 
po lii ti ka jäe tak se täies ti väl-
ja ning ühing ni me ta ti üm ber 
Ees ti 4H-ks. Ees tis on kuus 
piir kon da, mil le hul gast on 
Pär nu maa kaht le ma ta kõi-
ge ak tiiv sem, sü gi sel pär ja ti 
meid ka aas ta piir kon na tiit-
li ga.

Kok ku saa me um bes iga 
ka he kuu ta gant ning ta va li ne 
üri tus on paa ri päe va ne, sel le 
jook sul te ge le tak se nii spor di 
kui ka kä si töö ga. 

Ta vaks on saa nud, et kee-
gi tun tud ini me ne tu leb jut-
tu rää ki ma või meie ga koos 
mi da gi te ge ma. Kü las on käi-
nud näi teks näit le jad Veik ko 
Täär, Sil ver Kal ju la, muu si-
kud Fre de rik Küüts, Jaa nus 
Jant son, raa dio töö ta ja Re gi-
na At ka-Jaak son.

Meie kok ku saa mi sed on 
ala ti to re dad ning ole me kõik 
just kui üks suur pe re. Ku na 
noo red tu le vad üri tus te le 
ko gu maa kon nast, saa vad 
sõb rad kok ku. 

Sa mu ti män gi me tra dit sioo-
ni li si niiöel da 4H män ge, käi-
me eks kur sioo ni del ja avas-
ta me laag ri pai ka de juu res 
ole vat loo dust ja vaa ta mis-
väär su si. 

Üri tu si kor ral da vad eri klu-
bid ja nii on hea või ma lus 
avas ta da oma ko du maa kon-
da ning tei si Ees ti  piir kon di 
või vä lis rii ke, kui toi mu vad 
üle-Ees ti li sed üri tu sed ja eks-

kur sioo nid. Kõik Pär nu maa 
4H üri tu sed on ala ti vä ga lus-
ta kad, hu vi ta vad, ha ri vad 
ning põ ne vad.

Tun nen, et peak sin ka 
en nast vei di tut vus ta ma. 
Olen Kih nu klu bi ju hen da-
ja Lau ra Jõe, aga 4Hga olen 
seo tud ol nud um bes küm me 
aas tat. Lõ pe ta sin su vel Tõs-
ta maal Kesk koo li ning nüüd 
töö tan ku ni su ve ni sa mas 
koo lis ees ti kee le asen du s-
õ pe ta ja na. 

Te ge vu si ja toi me tu si on 
mul li saks muid ki. Kui eel mi-
se aas ta ke va del Pär nus 4H 
pea kon to ris ju hen da ja te ja 
noor teak tii vi liik me te ga arut-
le si me, ku hu veel ko du maa-
kon nas laie ne da, siis mõt le-
sin, et võik sin Kih nu se da 
tut vus ta ma tul la. Eel ne valt 
olin ju ba paa ri noo re ga rää-
ki nud, kas nad olek sid hu vi-
ta tud sel li sest et te võt mi sest 
ning olin val mis ju hen da jaks 
hak ka ma. 

Hoid si me Kol de Kai sa ga 
pöid laid pi hus, et 4H noor-
te le hu vi pa kuks ja klu bi loo-
mi seks va ja li ku 3 noort kok-
ku saak si me. Meie oo tu sed 
üle ta ti enam kui kol me kord-
selt – 10 noort ot sus ta sid klu-
bi liik meks hak ka ma, hil jem 
va li si me ni meks Sua rõ Nuõ-
rõd. 

Vii ma sed kolm-ne li aas tat 
olin mõel nud, et ta han ka 
ku na gi ju hen da ja ol la, aga 
ma ei osa nud ku na gi ar va ta, 
et see nii kii res ti kät te jõuab. 
Mi nu jaoks on meie klu bi üks 
suur rõõm.

Su vel käis 4H-l Pär nus pea-
kon to ris kü las Amee ri ka 
suur saa dik, Sua rõ Nuõ rõd 
sin na ei jõud nud, kuid järg-
mi sel päe val kü las tas suur-
saa dik Kih nu saart ning kolm 
meie klu bi neiut te gid tal le 
to re da muu si ka li se ül la tu se 
muu seu mis. 

Au gus tis oli Tõs ta maal Su ti 
ran nas esi me ne laa ger, mil-
lest osa võt si me. Pä rast se da 
ole me veel eri laag ri test ja 
sünd mus test osa võt nud. 

Ok toob ris oli 4H kii du päev 
ning te gi me ühe klu biü ri tu se.  

Sua rõ Nuõ rõd te gut se
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Det semb ris käi si me Toot sis 
laag ris ja pi da si me oma klu bi 
selt sis jõu le. Sel le aas ta esi-
me sel kuul sõit si me ka heks 
päe vaks Lin di le ning veeb-
rua ris tä his ta si me sõb ra päe-
va. 

Uu ri sin meie klu bi noor telt, 
mis mõt ted neil seo ses 4Hga 
on ja sain üs na gi sar na sed 
vas tu sed. Kõi ge enam öel di, 
et nad on saa nud pal ju uu si 
sõp ru. 

Tä nu sel le le, et 4H Kih nu 
tu li, saab nau ti da ise te ge mi-
se rõõ mu, sest kõi ki laag reid 
ai ta vad noo red ise ka kor ral-
da da või tee vad täit sa ise. 
Ku na en ne po le Kih nu noo-
red ise laag rit kor ral da da 
saa nud, siis nüüd on nen del 
sel leks see või ma lus ja mi na 
hea mee le ga ai tan. 

4H on to re, ha riv ja aren-
dav ning an nab mei le põh ju-

se koos käia. Järg mi ne üri tus 
toi mub ju ba ap ril li kuu vii ma-
sel nä da la va he tu sel Kih nus, 
ku hu on kok ku oo da ta üle 
50 4H-ka. Üri tu se toi mu mi-
seks taot le si me ra ha Rah va-
kul tuu ri Kes ku selt ning meie 
pro jekt sai po si tiiv se vas tu-
se. 

Nä da la lõ pu ni meks on 4H 
Kih nu kul tuu ri päe vad ja nii 
na gu ni mi üt leb, saa me kol-
me päe va jook sul osa kih nu 
kul tuu rist. Õpi me ja õpe ta-
me kih nu tant se, sää re pae-
la pu nu mist, kü las ta me nii 
muu seu mi kui ka tu le tor-
ni. Sa mas män gi me män ge, 
tee me spor ti ja saa me end 
va balt tun da.

Vii ma se päe va hom mi kul 
tu leb mei le kül la Nur me Sil-
via ja pä rast se da võ ta me osa 
tal gu test, et an da koos ühi ne 
pa nus saa re heaks. 

Ju ba saan tä na da kõi ki, kes 
on meid suu re hea mee le ga 
toe ta nud, prae gu on meie 
kul tuu ri päe va de toe ta ja-
te ni me kir jas Puh ka Kih nus, 
Kih nu Küek, Pih la ka Ko du-
ma ju tus, Kih nu rand AS, Kih-
nu Kul tuu ri ruum AS, Kih nu-
rand AS, Kih nu Muu seum, 
Kih nu Val la va lit sus, Kih nu 
rah va ma ja, Poi si Ei ne, Val ge-
ran na Seik lus park, Wend re 
ning Exit Room. Sel le eest, et 
meil kol mel päe val kõht täis 
oleks, mu ret seb kokk Tal vi. 
Ai täh!

Mul on ää re tult suur rõõm, 
et nüüd, mil meie ühe aas-
ta sün ni päe va ni on jää nud 
um bes kuu, on liik me te arv 
pea kol me kor dis tu nud. Noo-
ri on va nu ses 7-18 ja vaid üks 
on mas sa kas ehk üle jää nud 
26 on kõik omad Kih nu noo-
red. 

Kõik, kes veel meie ga lii tu-
nud ei ole, aga ta hak sid, siis 
sel leks on või ma lus, tu leb 
liht salt mi nu või Kol de Kai-
sa ga ühen dust võt ta, see jä rel 
edas tan täit mi seks aval du-
se ning tu leb ta su da liik me-
maks. 4H liik me maks lii tu mi-
sel on 3 eu rot, edas pi di aas ta-
maks 2 eu rot.

Meie te ge mis tel saab sil-
ma peal hoi da ka Fa ce boo-
kis, kus meil on oma ni me li ne 
leht 4H Sua rõ Nuõ rõd. Hoo-
gu hak kab ko gu ma ka Ins tag-
ram, kus ka su ta ja ni meks sua-
ro nuo rod.

Loo dan, et saa me oma klu-
bi ga Kih nus ka su li kud ol la ja 
et koos töö oleks pikk ja to re. 
Kau nist ke va det!

Lau ra Jõe,
4H Sua rõ Nuõ rõd ju hen da ja

e vad hoog salt

Suarõ Nuõrõd Lindil jaanuaris.



aprill 2017  12

Ilu sad il mad on ju ba va ra-
kult too nud tä na va pil ti pal ju 
jalg rat tu reid. See ga on õi ge 
aeg üle kor ra ta mõ ned soo-
vi tu sed ja liik lus reeg lid. Kui 
tead vas tu seid all järg ne va-
te le kü si mus te le ja nen de le 
vas ta valt ka käi tud, siis oled 
and nud oma pa nu se tur va li-
se maks liik le mi seks.

Jalg rat ta ga sõit mi ne on 
lõ bus ja sport lik te ge vus, et 
see ka tur va li ne oleks, peab 
jalg ra tas ole ma sõit ja le so bi-
va suu ru se ga ja töö kor ras.

Kas Si nu lap se jalg ra tas 
on tal le so bi va suu ru se-
ga?

Jalg ra tas on lap se le pa ras 
siis, kui har kis ja lu, tal lad 
maas, rat ta pul ga ko hal seis-
tes jääb rat ta pul ga ni vä he-
malt paar  sen ti meet rit ruu-
mi.

Kas kii ver on ko hus tus lik?
Jalg rat tu ri pead kait seb kor-

ra lik kii ver. Kiiv ri kand mi ne 
on ko hus tus lik kõi ki del ku ni 
16-aas tas tel jalg rat tu ri tel, 
va ne ma tel soo vi tus lik. Kii ver 
kait seb pead vaid siis, kui see 
on pa ra ja suu ru se ga ja õi ges-
ti kin ni ta tud.

Kus ja kui das jalg rat ta ga 
sõi ta?

Al la 10-aas ta ne ja il ma ju hi-
loa ta jalg rat tur to hib sõi-
ta ük si kõn ni teel, jalg rat-
ta- ja jalg teel ning õuea la-
teel. Kind las ti peab iga lap-
se va nem lap se le liik lus reeg-
lid sel geks te ge ma en ne, kui 
ta oma võ su ke se ük si liik lu-
ses se sõit ma lu bab. Kõi ge 
pa rem õpe tus on isik lik ees-
ku ju ning ühi ne ko duümb ru-
se lä bi sõit mi ne ja või ma li ke 
oht li ke olu kor da de lä bia ru ta-
mi ne. Sa mal teel lii gu vad ka 
ja la käi jad ning vii sa kas jalg-
rat tur kind las ti ar ves tab nen-
de ga.

Kõn ni teel to hi vad sõi ta 
kõik al la 13-aas ta sed jalg rat-
tu rid ja ku ni kaks sel le lap se-
ga koos sõit vat täis kas va nut. 
Kõn ni teel ja la käi ja te va hel 
to hib lii ku da vaid ja la käi ja kii-

ru se ga. Sel leks, et ja la käi jaid 
mit te eh ma ta da, saab jalg-
rat tur oma tu le kust ju ba eel-
ne valt kel la ga mär ku an da ja 
ja la käi ja le lä he ne des vä hen-
da da sõi du kii rust ja möö du-
da kõn di jast ohu tus kau gu-
ses. 

Kui kõn ni teel või jalg rat ta- 
ja jalg teel lii ku va jalg rat tu ri 
tee le jääb bus si pea tus, siis 
peab jalg rat tur and ma teed 
bus si le mi ne va te le ja bus silt 
tu le va te le ja la käi ja te le.

Kui lap se va nem on lap se 
ük si liik lu ses osa le mi seks 
et te val mis ta nud, koo li tee on 
koos jalg rat ta ga kor du valt 
lä bi sõit nud ning kõik ohu-
o lu kor rad lä bi aru ta nud, siis 
to hib koo li laps möö da kõn ni-
teed, jalg rat ta- ja jalg teed või 
õuea la teed ük si ko dust koo-
li sõi ta sõl tu ma ta va nu sest ja 
jalg rat tu ri ju hi loa ole ma so-
lust. See juu res on äär mi selt 
olu li ne pöö ra ta tä he le pa nu 
lap se jalg rat ta teh ni li se le kor-
ra so le ku le ning kiiv ri kor rekt-
se le ka su ta mi se le.

Kui das ohu tult sõi du teed 
üle ta da?

Kui jalg rat tu ril on va ja teed  
üle ta da, siis on se da kõi ge 
ohu tum te ha ja la käi ja te le 
mõel dud sõi du tee üle ta mi-

se koh ta des, tul les jalg rat talt 
ma ha ja lü ka tes se da en da 
kõr val. Üle ta des üle käi gu-
ra da rat ta sel jas, tu leb en ne 
sõi du tee le sõit mist hoog 
ma ha võt ta ja veen du da 
te ge vu se ohu tu ses. Au to ju-
hid sõit va le jalg rat tu ri le teed 
and ma ei pea, sõi du tee tu leb 
üle ta da ja la käi ja kii ru se ga.

Mil lal sõi ta sõi du teel?
Sõi du teel või jalg rat ta ra jal 

to hib jalg rat tur sõi ta ala tes 
ka hek san dast eluaas tast ja 
se da koos täis kas va nud saat-
ja ga. Ük si to hib jalg rat tur 
sõi du teel sõi ta ala tes küm-
nen dast eluaas tast, kui tal 
on jalg rat tu ri ju hi lu ba. Sõi-
du teel sõi tev jalg rat tur peab 
ole ma vä ga tä he le pa ne lik ja 
pi da ma kin ni liik lus reeg li test. 
Sõi du teel sõi tev jalg rat tur on 
juht ja pea b lii ku ma au to de-
ga sa mas suu nas sõi du tee 
pa rem pool se ää re lä he dal. 
Sel leks et tei sed ju hid jalg-
rat tu ri plaa ne pa re mi ni mõis-
tak sid, tu leb näi da ta en ne 
ma nööv rit käe mär guan deid.

Kas kõr vak la pid ja te le fon 
ku ju ta vad ris ki?

Liik lu ses osa le des peab 
ole ma vä ga tä he le pa ne lik. 
Ai nuük si liik lus reeg li te heast 

tund mi sest ei pii sa. Kõr va-
k lap pi dest muu si ka kuu la mi-
ne vä hen dab jalg rat tu ri tä he-
le pa nu ja muu dab liik lu ses 
osa le mi se oht li ku maks. Te le-
fo ni kõ ne de le vas ta mi seks 
soo vi ta me rat ta kõ ne ajaks 
pea ta da ja jät ka ta tee kon da 
pä rast kõ ne lõp pu.

Kui das saa da jalg rat tu ri 
ju hi lu ba?

Maan teea me ti tee nin dus-
bü roo dest on või ma lik saa-
da ma ter ja le, mil le abil laps 
ek sa miks et te val mis ta da. 
Kui liik lus reeg lid sel ged, 
tu leb re gist ree ri da so bi va-
le ek sa mi le. Ma ter ja lid ja 
ek sa mi soo ri ta mi ne on ta su-
ta. Roh kem in fot lä hi mast 
bü roost.

TÄ HE LE PA NU! Iga lap se 
eest vas tu tab lap se va nem! 
En ne lap se ük si liik lu ses se 
lu ba mist, ol gu ja la käi ja või 
jalg rat tu ri na, on iga lap se va-
ne ma ko hus tus veen du da, 
et te ma jä rel tu li ja on val mis 
ük si liik lu ses osa le ma, mõis-
tab ümb rit se vat ja os kab 
ohu tult lii gel da. Oma liik lus-
tead mi si saab jalg rat tur kont-
rol li da, la hen da des liik lus tes-
te liik lus kas va tus.ee le hel.

Me rit Mä har,
maan teea me ti ava li ke su he te osa kon na 

peas pet sia list

Olu li sed kü si mu sed jalg rat tu ri le

Kas Si nu jalg rat tal 
on kõik va ja lik ole mas ja 
pi du rid töö kor ras?
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Kas si de-koer te ma ru tau di -
vas ta ne vakt si nee ri mi ne 
on ko hus tus lik ning va ja-
lik. 

Sel lel ke va del täi tub Ees til  
ne li aas tat  amet li kult ma ru-
tau di va baks rii giks saa mi-
sest. Hoo li ma ta sel lest, et 
te gu on hea uu di se ga, on olu-
kor ral ka oma var ju külg.

Vii mas te aas ta te riik lik lem-
mik loo ma de vakt si nee ri mi-
se sta tis ti ka kõ ne leb üs na 
sel gelt, et loo mao ma ni kud 
on pan nud võr dus mär gi rii-
gi ma ru tau di va baks saa mi se 
ning või ma lu se va he le jät ta 
oma lem mik loom ma ru tau di 
vas tu vakt si nee ri ma ta. 

Loo ma tu di tõr je sea du se 
ko ha selt on oma ni kul ko hus-
tus las ta oma lem mik loo ma-
le re gu laar selt te ha ma ru tau-
di vas ta ne vakt sii ni süst. See 
sea du se pü gal ei ole aja le jal-
gu jää nud.

Kah juks ei ole nak kus hai gu-
se va ba olek ku na gi isee ne-
sest mõis te tav. Eri ti vä he pü si-
vaks võib osu tu da eel dus jää-
da sel les sur ma vai mast nak-
kus hai gu sest kest valt puu tu-
ma ta põh ju sel, et ma ru tau di 
või vad na ka tu da kõik loo ma-
lii gid. 

Li saks tu leb ar ves ta da, et 
hai gus te ki ta ja põ hi li seks laia-
li kand ja teks Eu roo pa re gioo-
nis on mets loo mad, täp se-

malt re ba sed ja käh ri kud, kel-
lel po le rii gi pii rist soo ja ega 
kül ma. 

Ees ti va he tus naa ber rii gis 
Ve ne maal on hai gus te ki ta ja 
laialt le vi nud. Ma ru tau dist 
põh jus ta tud sur ma juh tu mid 
on pii ri ta ga loo ma de hul gas 
ta va pä ra sed ning sur ma juh-
tu mid ini mes te hul gas ei ole 
ha rul da sed.

Glo ba li see ru vas maail mas 
rei si vad ini me sed pi de valt 
ühest rii gist tei se, seal hul gas 
ka loo mao ma ni kud, kes rei si-
vad koos lem mik loo ma de ga. 
Har vad ei ole olu kor rad, kus  
lem mik loom võe tak se en da-
le kas plaa ni tult või va hel ka 
spon taan selt võõ rast rii gist. 

Nõue te ko ha selt ma ru tau di 
vas tu vakt si nee ri ma ta ning 
hai ges tu nud  lem mik loo ma-
ga on sa mu ti või ma lik hai gus 
Ees tis se sis se tuua ning se da 
on mit mes rii gis ka juh tu nud.

Ma ru taud on hai gus, mis on 
en di selt kõi ki del mand ri tel 
le vi nud,  nak ku sest on puu-
tu ma ta vaid Aust raa lia. See-
ga te ge lik ku ses on meie rii gi 
ma ru tau di va ba ole mi ne vä ga 
hab ras.

Ma ru taud on nak ku soht lik 
ning üht vii si sur mav nii ini-
mes te le kui ka loo ma de le. 
Hai gu ses se na ka tu tak se pea-
mi selt hai ge loo ma ham mus-
tu se ta ga jär jel, kui sülg sa tub 
haa va. Vii ru se üle kan ne võib 

toi mu da ka siis, kui hai ge loo-
ma sülg sa tub sil ma, nin na, 
su hu või värs ke le haa va le. 

Na ka tu nud loom võib ise 
veel silm näh ta valt hai ge ole-
ma ta na ka ta da suurt hul ka 
ini me si või loo mi, sest loo ma 
sül jes võib hai gust põh jus tav 
vii rus esi ne da üld ju hul 4 – 10 
päe va, va hel ise gi ku ni kaks 
nä da lat en ne, kui hai gus nä-
hud ilm ne vad. 

Maail mas su reb iga päev 
sa du ini me si ma ru tau di, kus-
juu res ~95% juh tu dest saa di 
nak kus koe ralt.

See ga on näi li selt liht ne 
ot sus jät ta oma lem mik loo-
ma ma ru tau di vas tu vakt si-
nee ri ma ta seo tud vä ga suu-
re ris ki ga. 

Kui gi riik vakt si nee rib ohus-
ta tud pii ria la del mets loo mi 
re gu laar selt ma ru tau di vas-
tu ning jäl gib lem mik loo ma-
de lii ku mist, on need meet-

med eel kõi ge suu na tud hai-
gu se en ne ta mi seks riik li kul 
ta san dil. 

Oma lem mik loo ma, te ma-
ga kok ku puu tu vaid lä he da-
si ning tut ta vaid, sa mu ti kõik 
tei si ini me si ja loo mi saab 
ot se sest ma ru tau dio hust
sääs ta siis ki vaid iga loo ma-
o ma nik ise. Ma ru taud on 
küll sur mav, aga täiel mää ral 
en ne ta tav. 

Hai gu se ära hoid mi seks ei 
ole va ja te ha muud, kui pöör-
du da loo maars ti poo le ning 
las ta vä he malt kord ka he 
aas ta jook sul kass või koer 
ma ru tau di vas tu vakt si nee-
ri da.

Sel leks, et kee gi ei peaks 
ku na gi ole ma sa mas olu kor-
ras na gu  pla ka til kir jel  da tud 
koe ra oma nik, vakt si nee ri ge 
oma lem mik loom!

Enel Niin,
Ve te ri naar- ja Toi dua me ti pro jek ti juht

Vakt si nee ri ge koe rad ja kas sid
Ma ru taud on 99,9% sur mav, kuid 100% en ne ta tav

 Vakt si nee ri mi ne on ai nus kait se ma ru tau di vas tu.
 Vakt si nee ri oma koe ra ja kas si re gu laar selt ma ru tau di vas tu. Tee 
se da vä he malt üks kord ka he aas ta jook sul!
 Ära la se oma loo mi hul ku ma!
 Väl di kok ku puu teid võõ ras te ko du- ja mets loo ma de ga.
 Õpe ta las te le, et võõ raid ko du- ja mets loo mi ei to hi puu tu da, 
ise gi kui nad näi vad sõb ra li kud.
 Kui si nu lem mik loom saab pu re da, siis tea vi ta sel lest loo maaars ti.
 Kui saad ham mus ta da, pöör du kii res ti trau ma punk ti või pe rears ti 
poo le.
 Lem mik loo ma ga rei si mi sel jär gi loo ma de ga rei si mi se reeg leid.

Ansambel Väliharf osaleb 
saates Rahvabänd 2017. 
Esimeses saates võistlesid 
poisid võluvate tüdrukutega 
ansamblist Kapriiz. 

Kuidas läheb Väliharfi l 
poolfi naalis, saab näha juba 
pühapäeval, 30. aprillil kell 
21.05 TV3 kanalil!
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Taimebuss müüb 
SUVELILLI, 

KÖÖGIVILJATAIMI, 
AMPLEID ja muud kraami 

Kihnu saarel 
endise postkontori juures 

teisipäeval, 9. ja 23. mail ja 
6. juunil kell 10-14.

info tel 528 0086

Taimeaed on avatud 
Tõstamaa alevis Varbla mnt 14 

T – P 10 – 16 
alates maist T – P 10 – 19 

Hooaja jooksul tuleb müüki palju erinevaid tooteid: 
kevad-, suvi- ja sügislilled; amplid; 
ampli-, köögivilja- ja maitsetaimed; 

puud; püsikud; põõsad; roosid; 
aiasaadused;kasvuturvas; muld; väetis jpm 

www.sillametsa.eu

Ala tes Ala tes 1. maist1. maist on  on 
Kih nu Muu seu mis Kih nu Muu seu mis 
vaa ta mi seks aju ti ne näi tus vaa ta mi seks aju ti ne näi tus 

““Me ri, Me hed ning RäimMe ri, Me hed ning Räim”.”.
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Sääre

Lemsi
KIHNU 

RAHVAMAJA

Linaküla
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UIBU  
+372 513 8557
PÄRDI-JAAGU
+372 5343 2452
SARAPUU
+372 5330 8876
PÄRNAMÕISA  
+372 501 5959
RANNAMETSA  
+372 513 7099

6. mai 2017
KIHNU RÄIMERETK on Kihnu turismihooaja avasündmus – 

üritusel saab maitsta Kihnu räimeroogi, toimub Kihnu käsitöö- 

ja toidulaat koos õpitubadega, on avatud Kihnu talud ja ärid 

ning päeva lõpetab pidu KIHNU VIRVE pereansambli ning 

MARKO MATVERE & VÄIKESTE LÕÕTSPILLIDE ÜHINGUGA.

Soovin osta 
majaplatsi Kihnus. 

Palun võtta ühendust 
mare.matas@gmail.com või 

helistada 507 1453.

Päe va pilt nik Henn Sood la Päe va pilt nik Henn Sood la 
fo tod on pil dis ta tud fo tod on pil dis ta tud 

Pär nu Pos ti me he Pär nu Pos ti me he 
fo to re por te ri töö fo to re por te ri töö 

kõr valt aas ta tel kõr valt aas ta tel 
1984–2014 ke va di se 1984–2014 ke va di se 

püü gi ajal.püü gi ajal.

Värskemate uudiste ja 
sündmustega 

kursis olemiseks, 
minge Kihnu kodulehele 
http://kih nu.kovtp.ee või 
Facebooki Kihnu lehele.

Kolde talu teeb erinevaid 
põllumajandustöid.

Hind kokkuleppel.
Ago Laos
5010322



Maikuu
                sünnipäevalapsed 

1. mai 
Heino Täll (Rüssa) 76

3. mai 
Rosaali Karjam (Mõnu) 82

13. mai 
Salme Sutt (Põllu) 78

15. mai 
Peeter Vadi (Loego) 65

17. mai 
Anni Umb (Ranna) 78

23. mai 
Mihkel Klaas (Kraavi) 70

24. mai 
Elisabet Mätas (Uue-Matu) 71

Tule ja naudi koos perega
muusikamaitselist, vaselõhnalist ja üllatusterohket kevadpäeva Lavassaares!

Lavassaare
Raudteemuuseum
avatud 9.00 - 18.00

Sõidab muuseumrong.

Lavassaare
Raudteemuuseum
avatud 9.00 - 18.00

Sõidab muuseumrong.

Kauplejatele müügikoht tasuline -
registreeru laadale

www.vanavaralaat.blogspot.com

Esinevad pasunakoorid:
Õnn Tuli Õuele
Pärnu-Jaagupi pasunakoor

Raudtee Kultuuriseltsi pasunakoor
Mõisaküla Kultuurimaja

Vanasõidukite ja maamootorite väljanäitus.
Avatud Teise Ringi Riiete Kaubamaja.

Toitlustamise korraldab Lavassaare Külaselts.

OÜ Biolan Baltic toodete müük.

Pasunakoorid alustavad kell 10.00

Külastajatele tasuta,
auto parkimine 1 euro.

Info 5343 2464, 5333 8892

LAAT  8.00 - 16.00

Loterii ja oksjon!Lapsi sõidutavad Kärbi talu hobused.

21. mail 2017

Külla tulevad

Lasteetendus algab

kell 11.00

Pipi ja härra Nilsson!

puhkpilliorkester

SÜGISLAAT 24.09.2017  9.00 - 16.00.  Müüa võib kõike!


