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Sellest lehest leiad
“Tähemõrsja”!
Esimesse klassi
Muhu põhikoolis asus I
klassis õppima 9 õpilast: Kaur
Aaso, Kristiina Maria Huum,
Heleri Kikerist, Allan Luup,
Annabel Rebane, Helerin Soop,
Kaila Sugul, Erki Tammeaid ja
Romet Vahter. Klassi juhatab
Ene Vokk.

Krapsakas juubilar
Minul ja vallavanem Raido
Liitmäel oli au augustis käia
õnnitlemas Muhu valla kõige
eakamat inimest Raissa Laugenit
tema 100-ndal sünnipäeval.
Meie üllatuseks tuli meid
vastu võtma krapsakas
vanaproua, kes kurtis vaid oma
halva kuulmise üle. Sellist
elurõõmu ja positiivsust oli tore
kohata.
Raissa jutustas meile oma
pikast eluteest, mis sugugi kerge
pole olnud ja tõi nüüdki veel
pisarad silmi. Raissa elab praegu
oma tütrepoja juures ja saab
lihtsamate toimetustega siiani
suurepäraselt hakkama.
Uurisime, mis tunne on olla
saja-aastane. Saime vastuseks
kelmika naeratuse ja soovituse,
et see tuleb ikka
ise
järele
proovida.
Jõudu ja tervist
veelkord Raissale
ja tema perele!
Triin Valk
NB! 10. augusti Saarte Hääl
tõi lugejani ka Raissa Laugeni
pildi ja juttu.
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Muhu leht

“Kudum ja vilt” 12. septembrini
21. augustil avati Muhu Muuseumis Koguva küla Tooma talu
endises sigade laudas Eesti Moekunstnike Ühenduse liikmete näitus
„Kudum ja vilt“.
Näitusele eelnes nädalane workshop Koguva Jaagu talus, kus
moeloojad keskendusid eelkõige
vanadele kampsunitele. Osa töödest
on valminud varasema kodutööna
ning kohapeal tegeldi nõel- ja
märgviltimisega ning valmistati
aplikatsioone. Näitusel saab näha
erinevaid töövõtteid ja tekstiilitehnikaid primitiivlõikelisest õmblustööst ja vanutamisest heegelpindade, käsitsi kootud kanga ja
nunovildini. Erinevate tehnikate abil
on väsinud teise ringi kudumid

saanud põneva ja fantaasiaküllase uue välimuse.
Töid on välja pannud viis autorit: Juta
Piirlaid, Riina Maitus,
Anu Hint, Külli Kerttu Siplane ja külaline
Jaapanist – Yumiko
Okazaki.
Soe pehme ja keskkonnasõbralik näitus
jääb samas paigas
avatuks 12. septembrini. Kui tahate näha,
kuidas lõbusasti vana
kudumi auke paigata
ehk hoopis auke juurde lõigata või kuidas
pesumasinas kokku
läinud sallist seljariideid teha, siis
tulge vaatama!
Osalejate tänu kuulub juhendaja
Riina Maitusele!
Eesti Moekunstnike Ühendus:
www.hot.ee/emyhendus/
Anu Hint
ja Mai Meriste
Muhu Muuseumist

Ülemisel pildil: hetk workshopinädalalt.
Anu Hint

Kõrval: Juta Piirlaid tutvustamas oma tööd.
Mai Meriste
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Volikogul 18. augustil otsustatust

Volikogu otsustas lubada Võiküla
Majakavahi maaüksusel Viirelaiu
majakavahi kompleksi rekonstrueerimist üldplaneeringuga määratud ehitustingimustele vastavate
projekteerimistingimuste alusel
ning mitte algatada detailplaneeringut.
OÜ Paternoster soovib rekonstrueerida Viirelaiul asuvat majakat
ümbritseva hoonete kompleksi
eesmärgiga rajada sinna kaasaegne
puhkekompleks ning muuta maa
sihtotstarve 20% ulatuses ärimaaks. Hoonete kompleksis soovitakse pakkuda puhke- ja majutusteenust ning konverentside ja
pidude korraldamise võimalust.
Viirelaiu majaka hoonetekompleks on juba aastaid seisnud
kasutuseta. Kavandatav tegevus
annaks hoonetele uue funktsiooni,
kuid säilitaks suures osas endise
ilme. Hoonete rekonstrueerimisel
järgitakse väljakujunenud hoonestuse tihedust, hoonete ehitusmahtusid ning arhitektuurset lahendust,
kus uus sobitatakse vanaga kokku.
Majakavahi maaüksus on Viirelaiul ainus hoonestatud kinnistu,

ülejäänud osa laiust on hetkel
kasutusest väljas. Kavandatav
tegevus on piiritletud olemasoleva
õuealaga ja ei kahjusta ega piira
naaberkinnistute omanike huve ega
õigusi.
Volikogu volitas vallavalitsust
taotlema laenu kaugküttevõrgu
rekonstrueerimiseks ja projekti
omaosaluse katteks summas 1 000
000 krooni, rahastamaks projekti
„Muhu valla Liiva kaugküttevõrgu
rekonstrueerimine”.
Otsustati eraldada vahendeid
reservfondist spordihalli ja staadioni majanduskuludeks ning teede
ja rajatiste korrashoiu kuludeks.
Määrati munitsipaalomandisse
taotletava Hellamaa küla Tellise
maaüksuse maa sihtotstarbeks
jäätmehoidla maa.
Tuvastati peremehetute ehitistena Külasema ja Tamse bussiootekojad.
Otsuse kohaselt tuleb Muhu
Vallavalitsusel korraldada Külasema
ja Tamse bussiootekodade kandmine riiklikusse ehitisregistrisse
ning taotleda munitsipaalomandisse
bussiootekodade teenindusmaad

(Külasemas 25 m² ja Tamsel 66
m²).
Kehtestati Tamse küla Stadioni ja Krundi maaüksuste
detailplaneering. Muhu Vallavalitsuse 19.5.2010. a korraldusega
nr 142 võeti vastu Tamse küla
Krundi ja Stadioni maaüksuste DP.
DP avalikul väljapanekul esitatud
ettepanekute alusel täiendati
planeerimislahendust kohustusega
vajadusel puhastada puhastusseadme eesvoolukraavitus kuni mereni.
Detailplaneering on saanud kooskõlastused Keskkonnaameti HiiuLääne-Saare regioonilt, Lääne-Eesti
Päästekeskuselt ning osaühingult
Jaotusvõrk.
Algatati Muhu valla miljööväärtuslike alade teemaplaneering, mille eesmärkideks on
täpsustada Muhu valla üldplaneeringuga määratletud miljööväärtuslike külade kaitse- ja
kasutamistingimusi, lähtudes
konkreetse küla olukorrast;
täpsustada Muhu valla üldplaneeringuga määratletud miljööväärtuslike hoonesutsalade piire.
Teemaplaneeringu koostamist

korraldab Muhu Vallavalitsus ja
kehtestab Muhu Vallavolikogu.
Alad on välja valitud kohalike
elanike poolt Muhu valla üldplaneeringu koostamise seminaride
käigus. Teemaplaneering hõlmab
järgmisi külasid: Nautse, Rootsivere, Koguva, Igaküla, Paenase,
Külasema, Lõetsa (kolme alana),
Mõega, Võiküla, Rässa, Soonda,
Suuremõisa, Ridasi ja Linnuse.
Vajadusel ja põhjendatult võib
üldplaneeringus nimetatud miljööväärtuslike alade loetelu ning piire
teemaplaneeringuga täpsustada, kas
täiendada või vähendada.
Kehtestati Rässa küla Põllu
maaüksuste parandatud DP. DP
elluviimisel ilmnes vajadus
planeeringut juurdepääsutee ja
hoonestusalade osas parandada,
valides neile looduses sobivamad
asukohad. Hoonestusalad on
maaüksusel nihutatud reljeefilt
kõrgemale ja kuivemale alale.
Muhu Vallavolikogu arvates ei
ole vajalik korraldada DP-le uut
väljapanekut ega võtta uusi
kooskõlastusi.
Väljavõtted otsustest

Vallavalitsuse istungitelt
3. august
Otsustati vastu võtta Võiküla
Metsa maaüksuse detailplaneering.
Muhu Vallavolikogu algatas
27.4.2004. a otsusega nr 71 Võikülas asuva Metsa maaüksuse
(21,79 ha) DP. Planeeringu
eesmärgiks on Metsa maaüksusele
ühe tuulegeneraatori paigaldamine,
maa sihtotstarbe osaline muutmine
tootmismaaks, tehnovõrkude ja
-rajatiste asukoha määramine,
liikluskorralduse ja juurdepääsutee
määramine, keskkonnatingimuste
seadmine planeeringuga kavandatu
elluviimiseks, servituutide seadmise vajalikkuse määramine ning
üldplaneeringu muutmine väärtusliku maastiku piiride osas.
DP projekti avalik väljapanek
kestab 19. septembrini ja tulemuste arutelu toimub 27. septembril kell 13 Muhu Vallavalitsuse maa- ja planeeringuosakonna
ruumides.
Kinnitati Kallaste küla Korju
maaüksuse jagamine kaheks: Korju
ja Kadaka.
Mäla külas asuva Jaagu maaüksuse uueks nimeks ja aadressiks
kinnitati Põlluveere.
Muhu Vallavalitsusele on esitatud katastriüksuse plaan Mäla
külas asuva kasutusvaldusse
antava maaüksuse kohta. Maa-

üksust taotleb kasutusvaldusse FIE
Kästiki-Jaagu talu (Rootsivere
küla). Maaüksus asub Liiva jahipiirkonnas, mida kasutab Muhu
Jahiselts MTÜ. Otsustati kinnitada
Mäla külas asuva kasutusvaldusse
antava mü nimeks Kadakamaa ja
sihtotstarbeks maatulundusmaa
(2,85 ha).
Tehti parandused Muhu Vallavalitsuse 4.7.2008. a korralduses nr
329 „Nautse küla Jaagu-Tooma
maaüksuse tagastamine“ punktis 1.
Kinnitati
projekteerimistingimused:
- Hellamaa külas Saare kinnistu
sauna ehitamiseks
- Kallaste külas Korju-Ranna
kinnistu rannamaja rekonstrueerimiseks.
Pikendati projekteerimistingimuste kehtivusaega ühe aasta
võrra:
- Pallasmaa külas Lepana elamu
rekonstrueerimiseks,
- Aljava külas Matsi elamu
ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba:
- Rootsivere küla Kuuse kinnistule suvemaja ehitamiseks,
- ViaRivera Invest OÜ-le kuuluva
Kallaste küla Kadakamarja kinnistule sauna ehitamiseks,
- OÜ-le Eesti Energia Jaotusvõrk
Kallaste küla Kadaka-Jaagu kin-

nistu elektrivõrguühenduse väljaehitamiseks.
Väljastati kasutusluba Kallaste
külas Põlluvälja kinnistu puurkaevule.
Väljastati kaevetööde luba OÜle Kehte Liiva külas Raunmägi,
Pääsukese, Mäepealse, Pihlaka,
Kalda, Vahtra kinnistutel ja kinnistamata Muhu valla maaüksusel
kaugküttevõrgu rekonstrueerimiseks.
Anti luba avalike ürituste
korraldamiseks:
- Muhu Avatud Noortekeskus
MTÜ-le motovõistluse korraldamiseks 14. augustil Soonda lauda
territooriumil,
- Ats Rebasele Pallasmaa ranna
ja Lepana rannamaja territooriumil
välikontserdi „Üks asi 3“ korraldamiseks 7. augustil,
- Statkom Vara OÜ-le Aljava
heinaküünis kontserdi korraldamiseks 14. augustil,
- Andrus Lemberile Piiri külas
endise sõjaväebaasi territooriumil
kestvuskrossi „Muhu motomärul
2010“ korraldamiseks 21. augustil.
Ürituste toimumine tuli kooskõlastada pääste- ja politseiametitega, üritusega hõivatud maaala ja selle ümbrus heakorrastada.

17. august
Pikendati Kallaste küla Kopli
kinnistu elamu ja kõrvalhoone
ehitamiseks projekteerimistingimuste kehtivusaega ühe aasta võrra.
Kinnitati Raugi küla Kalda suvila
ehitamise
projekteerimistingimused.
Otsustati mitte nõuda projekteerimistingimusi Raugi külas
Kalda kinnistu suveköögi ehitamiseks eeldusel, et on täidetud
kaalutlusotsuses esitatud tingimused väikeehitise kohta.
Kinnitati Liiva küla Nuka
kinnistu elamu rekonstrueerimise
projekteerimistingimused juurdeehituse ehitamiseks.
Väljastati kaevetööde luba OÜle Kehte Liiva külas Toome kinnistul väliskanalisatsiooni trassi
rajamiseks.
Otsustati mitte nõuda ehitusprojekti Simisti küla Elmu kinnistu
kuur-garaazhi ehitamiseks ning
väljastada kirjalik nõusolek peale
vastavasisulise taotluse esitamist.
Väljastati kasutusluba Võlla küla
Ennu kinnistul puurkaevule.
Otsustati jagada Simisti küla
Teemanti mü kolmeks: Teemanti,
Niinesalu ja Markuse.
Kinnitati 2010. a Hajaasustuse
veeprogrammist toetuse summad ja
saajad.
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Ajalooline
orienteerumine

Muhu Jooks 2010
Peale 17-aastast vaheaega toimus
21. augustil taaskord Muhu Jooks.
Eelmised jooksud toimusid aastatel
1987-1993, kui üritust korraldasid
toonane Nautse-Mihkli talukompleksi omanik Riiklik Ehitusuuringute Instituut ja Muhu
Kolhoos. Kuigi ametlikku infot ja
tulemusi eelnevate jooksude kohta
otsisime mitmeid kanaleid pidi
tulutult, saime jooksupäeva hommikul meeldiva üllatuse osaliseks,
kui meile ulatati korrektsed kirjutusmasinal tipitud eelmise seitsme jooksu lõpp-protokollid. Kõige
osavõturohkem oli siiani 1. jooks,
kui osales 110 inimest.
Seega toimus sel aastal 8. Muhu
Jooks, kus erinevusena eelmistest
kordadest said osaleda ka kepikõndijad ja matkajad-jalutajad, seda
just eesmärgiga kaasata rohkem
rahvasportlasi ja pakkuda inimestele üks meeldiv ühisüritus. Muhus
on küll sport au sees ja tublisid
tegijaid jagub nii pallimängudele kui
ka kergejõustikule, kuid sellist
mõnusat Muhu oma rahvaspordiüritust, kus kõrvuti on nii vanaema
ja lapselaps, õpetaja ja õpilane,
tippsportlane ja asjaarmastaja,
siiani ei olnud.
Sel aastal osales põhijooksul 40
jooksjat, rahvajooksul 60 jooksjat
ja kepikõndijate ning matkajate
distantsil 51 tervisenõudlejat, kok-

Foto jooksu pildigaleriist www.muhu.ee

ku seega 151 inimest, kellest
lõpetas 148. Põhijooksu võitis
Tõnis Juulik ja rahvajooksu Ain
Koplimäe. Muhulastest olid
põhidistantsil parimad Madis
Osjamets ja Pille-Riin Toomsalu, rahvajooksul Risto Ülem ja
Anne Oidekivi. Noortest oli
põhidistantsil parim Muhu
noormees Sander Veskimeister,
rahvajooksul Danel Hütt ja
neidudest Anneli Oidekivi.
Jooksu lõpptulemused on üleval
valla kodulehel www.muhu.ee
Tänu ja kiidusõnu väärivad kõik
osalejad ja toetajad. Rõõmu tegi
see, et paljud Muhu ettevõtted

tulid üritusega kaasa ja toetasid, kes
auhindadega, kes konkreetse abina
jooksupäeval. Toetajate nimekiri
kujunes päris muljetavaldavaks.
Korraldajad said üritusest kindluse ja arusaama, et sellist üritust
on vaja. Loomulikult said korraldajad ka mitmeid kasulikke teadmisi
ja kogemusi, mida järgmisel aastal
paremini teha, millele rohkem tähelepanu pöörata.
Head harjutamist ja kohtumiseni
Muhu Jooksul 2011!
Korraldajate nimel

Raido Liitmäe
Kalev Kütt

XIII täiskasvanud õppija nädal
„Õppimine seob põlvkondi”
8.-15. oktoobrini 2010
Vanaemad-vanaisad, emad-isad,
lapsed-lapselapsed, kõik vanad ja
noored – sel nädalal mõtleme
rikkusele, mis meil põlvkondade
näol on, väärtustame üksteise
oskusi ja kogemusi, oleme ja teeme
koos. Leiame üksteise jaoks
aega!

Vabariiklikud üritused: Avaüritus 8. oktoobril Moostes, Põlvamaal;
Grundtvigi päev 12. oktoobril Tallinnas; E-õppe päev 13. oktoobril;
Täiskasvanuhariduse foorum 15. oktoobril Tallinnas.
Maakondlike ürituste ja kõige muu asjassepuutuva kohta saab
informatsiooni Saaremaa TÕNi koordinaatorilt Meelis Kaubi’lt, tel
5185954, meelis@saare.ee ning www.andras.ee
KOHTUME TÕNil!

Uus infoportaal Kylauudis.ee

Eesti Kodanikuajakirjanduse Selts
lükkas Võrumaal käima uue
infoportaali Kylauudis.ee, mis
vahendab uudiseid ja elulist infot
aktiivsetele inimestele üle Eesti.
Portaal kutsub üles kõiki kodanikke
nii maal kui linnas saatma infot oma
küla, kogukonna, seltsingu jm
tegemiste kohta.
MTÜ
Eesti
Kodanikuajakirjanduse Seltsi juhatuse
esimees Sulev Valner selgitas:

„Erinevate kogukondade infot
koondava portaali eesmärk on
lihtne ja siiras – täita vastav
tühimik Eesti meediamaastikul
ning teenida kaaskodanikke ja
ühiskonda. Me ei tungi võõrale
kapsamaale ega konkureeri
kellegagi.“
Kylauudis.ee võtab fookusesse
külast, kogukonnast ja keskkonnast lähtuvad sõnumid ning
sündmused. Kui inimestel on infot

oma talu, küla, kogukonna, seltsingu, majaühistu, elamukvartali,
linnaosa, omavalitsuse vm institutsioonide tegevuse kohta, mida
soovitakse teistega jagada, tasub
selle saata portaalile (aadressil
info@kylauudis.ee). Oodatud on
uudised, pressiteated, üleskutsed,
teadaanded jm informatsioon, mis
võiks puudutada nii lähedal kui
kaugemal asuvaid kaaskodanikke ja
nende head käekäiku.

Muhu saarel leiab 25. septembril
aset ajalooline orienteerumine,
mis viib osalised tagasi 13.
sajandisse.
Tegemist on noorteprojektiga
“Kuidas sind polnud” - näitemänguga, mille kohta saab lähemat teavet MTÜ Hea On Olla
kodulehelt www.heaonolla.ee
Osaleda soovijad peaksid end
registreerima enne 19. septembrit aadressil heaonolla@
heaonolla.ee
Ettevõtmises osalevad IdaSaaremaa noored, erinevad
näiteringid ja ettevõtted. Orienteerumine algab kell 12 Piiri
vanast sõjaväeosast, raja pikkus
on u 12 km ja kõigis läbitavais
punktides kontrollitakse teadmisi 13. sajandi olustiku kohta.
Osalemine on tasuta, vanusepiiranguid ei seata. Tutvu orienteerumise tingimustega www.
heaonolla.ee/MO

Allikas: www.heaonolla.ee

Valla koolibussi graafik
alates 1.septembrist
Hommikused ringid
Valla buss (Jaan)
7.15 Piiri
7.20 Liiva
7.25 Mäla
7.30 Pädaste
7.35 Simisti
7.45 Kuivastu
7.43 Tusti
7.50 Võlla
7.52 Hellamaa
7.55 Liiva bussipeatus
8.00 Hellamaa külakeskus
8.05 Liiva bussipeatus
8.10 Piiri
8.15 Muhu Põhikool
Rendibussi teenus
7.30 Koguva
7.35 Rootsivere
7.40 Nautse
7.45 Liiva
7.50 Tupenurme
8.00 Liiva
8.05 Vanamõisa
8.10 Ridasi
8.12 Nurme-Aljava rist
8.15 Aljava
8.20 Muhu Põhikool
Õhtused ringid
Valla buss (Jaan)
14.25 Muhu Põhikool
14.35 Võlla
14.40 Kuivastu
14.50 Simisti
14.55 Pädaste
15.00 Mäla
15.30 Muhu Põhikool
15.40 Tupenurme
16.10 Muhu Põhikool
16.15 Piiri
16.20 Koguva
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Pane tähele!
Sotsiaalkeskusest võimalik
15. septembrini tellida briketti.
Huvilistel helistada 45 98 196.

Muhu Vallavalitsus tänab
MUHU JOOKS 2010
toetajaid ja abilisi:
2. augustil sündis Liinu
Tuusti ja Reimo Paiveli
perre poeg Ekke Paivel.
19. augustil sündis Irena
ja Tõnu Tarvise perre poeg
Joosep Tarvis.
23. augustil sündis Liia
ja Tõnu Otsa perre poeg
Ragnar Ots.

Gümnaasiumides (va
Orissaare gümnaasium) ja
põhikooli järgselt
ametikoolides õppivad
muhu noored!
Ühiselamutoetuse saamiseks
täita avaldus (blankett saadaval
www.muhu.ee) ja esitada
koolitõend, kui kool ei asu Saare
maakonnas. Avaldused tuua
Sotsiaalkeskusesse septembrikuu jooksul.

Bivarix rattapood, Balti Autoosad, OÜ Kehte, Helind Ehitus
OÜ, Väike Lillepood, Moekasti
OÜ, Käoking OÜ, Lillevälja OÜ,
Muhu Puidukoda, Bauhof, KRautakesko, Collester OÜ,
Kalakohvik,OÜ Muhro, Nordecon, OÜ Tempore, Nett tikand
OÜ, AS Tiir, Pädaste Mõis,
Saaremaa Vesi, OÜ Kiiskar,
Muhu Käsitööselts, AS Saarte
Liinid, STÜ, RN Reisid OÜ, FIE
Kaie Kirst, FIE Maie Keinast,
Pöide vald, Orissaare vald, Ivo
Saksakulm, Kaire Nurja, Kaia
Kollo, Endel Tustit, Helmi Valdna, Hille Kivihall, Pille Keerd,
Käthe Pihlak, Kalmer Saar, politsei ja Hillar Peegel, Maanteeamet, AS Saaremaa Teed ning
valla allasutuste tublisid abilisi.
Täname kõiki Muhu jooksul
osalejaid!
Kohtumiseni Muhu Jooksul
2011!

Kirikuteated
EELK Muhu kogudus
Teenistused Muhu Katariina
kirikus pühapäeviti kell 11.
Koguduse hooldajaõpetaja Hannes
Nelis, tel 5291881
hannes.nelis@eelk.ee
Õpetaja assistent Aare Luup, tel
56 903 327, aare.luup@gmail.com

EAÕK
Rinsi
5. septembril kl 10 jumalik
liturgia
3. oktoobril kl 10 jumalik litrgia
Hellamaa
Laupäeval, 18. septembril kl 10
jumalik liturgia

Hooldekodu
Laupäeval, 18. septembril kl 13
palvus
NB! pühapäeval, 19. septembril
teenivad Kuressaares kolm
EAÕK piiskoppi - metropoliit
Stefanus, piiskopid Eelia Tartust
ja meie Aleksander koos preestritega.
Kirikupühad septembris:
1. september - kirikuaasta algus
8. september - Neitsi Maria
sündimise püha
14. september - Risti ülendamise
püha.
Kena kiriku- ja kooliaasta algust!
Preester Andreas Põld, tel 45 33
743, e-post andreas.pold@mail.ee

Viinakuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Leida Palu
Janne Tüür
Hilda Kipper
Linda Väärtnõu
Amanda Tuul
Armilda Luht
Kasper Mägi
Õnnela Armas
Leili Toom
Maimu Mägi
Laine Tüür
Arvo Kramm
Urve Suu
Evi Jõgi

93 (1.10)
89 (15.10)
88 (1.10)
88 (15.10)
85 (10.10)
85 (19.10)
83 (13.10)
83 (21.10)
82 (1.10)
81 (20.10)
80 (16.10)
75 (4.10)
75 (6.10)
75 (10.10)

Milvi Sepmann
Reet Akkel
Meida Ulp
Maie Sülla
Mart Veltmander

75 (26.10)
75 (29.10)
75 (29.10)
65 (8.10)
60 (23.10)

Palju õnne!

Loomakindlustus katab
looma hukkumise kahjud
If Kindlustusel on aastakümnete
pikkune kariloomade kindlustamise
kogemus. Loomakindlustusega
saab kindlustada veiseid, sigu,
hobuseid, kitsi, lambaid.
If Kindlustuse varakindlustuse
tootejuht Merko Kimsto sõnul
kindlustavad põllumehed Eestis
täna pigem hooneid, seadmeid ja
masinaid, kuid loomad on kindlustatud veel vähestel põllumeestel.
Kõige rohkem kariloomi saab
hukka õnnetusjuhtumite ja haiguste
tõttu. Kariloomi saab kindlustada
hukkumise vastu, olgu selle põhjuseks siis tulekahju, õnnetusjuhtum või haigus. Samuti saab osta
kaitset loomade varguse ning
hukkumisest tingitud piimatoodangu kaotuse vastu. Viimastel
aastatel on If Kindlustuse poolt
hüvitatud loomakahjude maht
ületanud kogutud kindlustusmakseid, seega on tegemist
põllumeestele igati kasuliku
kindlustusega.
Loomade kindlustamist toetab ka
riik, kes hüvitab loomapidajale osa
kindlustusmaksest. Täpsem info
toetuse kohta on toodud PRIA
kodulehel.
Lisainfo loomakindlustuse kohta
Ifi kodulehelt: http://www.if.ee/
w e b / e e / e r a k l i e n t /
kindlustuslahendused/loom/Pages/
Ylevaade.aspx

Veel noppeid
16. augusti Saarte Hääl avaldas
oma veergudel Nuudi Inna
portreeloo, nimetades teda kiire
pööruga muhu nänneks, kelle elust
võiks raamatu kirjutada.
14. augusti Meie Maa andis
teada, et Metsatölli kontserdil
Saaremaal astus soojendusbändina
üles Muhu ansambel Maleva, kes
on Metsatölli “soojendanud” nüüd
kahel korral. Sama leht mainis ka
Lepanal toimunud nelja bändi
kontserti “Üks asi 3”, mis korraldajate arvates korda läks.

Liikumine teeb lapsed
rõõmsaks
Kullerfirma DPD Eesti AS ja Käi
Jala! tervisekõnd suunavad õpilasi
teadlikumalt liikuma. Selleks
tarbeks on üle Eesti põhikoolidesse
ja gümnaasiumidesse teele pandud
harrastajale treenijale mõeldud
raamat “Ole vormis õige toiduga”
ja üleskutse osaleda Käi Jala!
tervisekõnni sügiskampaanias,
mille eesmärk on teadvustada meie
igapäevast liikumisvajadust.
Saadetised peaksid kulleriga
koolidesse jõudma hiljemalt
käesoleva nädala lõpuks.
Vallavalitsuse ja volikogu istungite
protokollid, otsused, määrused ja
korraldused on kättesaadavad internetist
www.muhu.ee - dokumendid dokumendiregister.

Järgmise lehenumbri materjalid on oodatud 2. oktoobri õhtuni.

IN MEMORIAM

Meie hulgast lahkusid

10. augustil 69-aastane Ilmar Auväärt.
20. augustil 74-aastane Ülo Schmuul.
Tunneme kaasa omastele!

Toimetab Anu Pallas,
tel: 52 28 929, e-post: muhulane@muhu.ee
Muhulane ilmub üks kord kuus.
Internetis www.muhu.ee - Ajaleht
Trükitud Saarte Trükikojas 500 eks.
Trükipoognaid 4.
Hind 5 krooni

