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Rikutud maa,
rikutud elu

19. jaanuari Meie Maas
kirjutab Marje Nykänen
südamevaluga maa rikkumisest Koguva ja Hellamaa
võimalike kaevandamiste
kontekstis: „Meil ei ole muud
kui maa, kus me elame. See
paljas pae. Meie pühad
paigad - igipõlised Muhumaa
kodud, külad ja kalmistud.
Rikutud maa, rikutud elud.
Muhulased, kodus ja võõrsil,
olge valvsad!”

28. jaanuar 2009

Muhu leht

Liival demonteeriti metsavaatlustorn, mis jääb ette kevadel algavale sotsiaalkeskuse ehitusele.
Metsavaatlustornist võib
saada edaspidi kolm linnuvaatlustorni.

Näitus UKUst
Muhu
Muuseumis

Reis Mammastesse

Koolitalv
I klass meisterdas rõõmuga
lumemehi, kui aeg ja ilm just
õiged olid. Lumeta jõulud jäid
seljataha, kuid laste jõulupeol oli
ometi põnevust küllaga: disko
kõrval sai tõmmata õnneloosi,
käia maagia- ja illusioonitoas,
tegutseda rahvuslikus või
metallitoas, pidada osavusmänge.
Talverõõmud jõudsid kohale
hiljem.
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Muhu noorte reis Mammastesse
toimus vahetult enne uue aasta
tulekut, 29.-30. detsembril. Seiklused said alguse juba enne minekut,
kui saime teada, et ka “varubuss”
on katki ja ei saaks meid Pärnust
kaugemale sõidutada. Tänu kiirele
tegutsemisele saime endale bussi
“Kalle reiside” bussikoondisest.
Mammastesse jõudsime kell 8
õhtul, siis asusime Põlvamaa imeroogasid maitsma!
Osad meist lükkasid endale ka
suusad jalga ja nii said Mammaste suusamäed meie jalge all vallutatud! Rajad olid kenasti valgustatud ja raja olukord oli väga
korralik. Teine osa võttis endale
eesmärgiks kelguga talvemõnusid

nautida. Pärast seda said soovijad
ka sauna minna, mille järel oli hea
ennast teleka ette sättida ja hiljem
magama minna.
Järgmisel hommikul veeretas end
suusarajale juba rohkem noori.
Peale seda aga istusime laua taha ja
hakkasime tegelema reisi eesmärgiga - arutada Muhu noorte elu ja
olustikku hetkel ja teha kasulikke
ja arendavaid ettepanekuid tulevikuks! Pärast mõningast tööd
panime asjad kokku ja sõitsime
Taevaskotta, kus avanes kena
talvine looduspilt! Pärast seda
pöördusime koduteele!
Reisimuljeid jagas

Rauno Liitmäe

Tallinna muhulaste pidu tulekul
28. veebruaril saab 20 aastat sellest, kui Tallinna muhulased
tulid kokku Eesti Raadio Valges saalis ja lõid oma seltsi.
Selle tähistamiseks toimub seltsi pidu 28. veebruaril käesoleval
aastal algusega kell 16.00 Tallinnas Raua tn. 1 klubi RAAVIS
ruumides. Peolistele esineb Külasema külaselts.
Peole oodatakse ka kõiki kodumuhulasi, kes Tallinna peal
liikumas.
Tallinna Muhulaste Seltsi eestseisus

Muhu muuseumis avati 25.
jaanuaril legendaarset rahvatööndusettevõtet UKU meenutav
näitus. Näitusel võib näha kohalike
UKU meistrite kaunist ja omanäolist käsitööd ning UKU omaaegseid reklaamtrükiseid.
Rahvakunstimeistrite koondis
UKU andis tööd ja leiba paljudele
käsitööga tegelevatele inimestele.
Eriti teretulnud oli see võimalus
väikeste laste emadele ja keskusest
kaugemal elavale rahvale, kes said
oma tööd teha kodus.
Kuna UKU toodetes seostusid
rahvakunsti traditsioonidega
kaasaegne mood ja fantaasia, siis
võib öelda, et UKU oli sillaks
vanaaegse ja tänapäevase käsitöö
vahel.
Ootame kõiki endisi UKU
kaastöötajaid ning loodame, et ka
teised Muhu ja Saaremaa käsitööhuvilised leiavad aega tulla
näitust vaatama. Väljapanek jääb
avatuks sügiseni.

Muhu Muuseum
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Suitsuandur on vajalik

Alates 1. juulist 2009 on suitsuandur kohustuslik ka Eestis. Miinimumnõue on, et iga elamu või korteri vähemalt ühte ruumi peab olema
paigaldatud autonoomne suitsuandur (VV 27.10.2004.a.määrus nr 315).
Tulekahju võib nõuda inimelusid ja hävitada meie vara. Suitsuandur
ei kustuta tuld, kuid ta on oluline abivahend tuleohtliku olukorra
avastamisel ja tulekahju ennetamisel. Näiteks Põhjamaades on
suitsuandur eluhoonetes juba ammu kohustuslik ning üle 95 % kodudest
on varustatud suitsuanduriga. Eestis on praeguseks suitsuandur ainult
5-10 % kodudest.
Et abistada Muhu kodusid suitsuanduritega varustamisel, tellis
vallavalitsus algselt 100 suitsuandurit soodushinnaga 60 kr/tk., mis
osteti ära mõne päevaga, samuti anti osa andureid sotsiaalkeskusele
jagamiseks. Eelnevatel aastatel on koostöös Päästeteenistusega saanud
suitsuandureid üksikud vanurid ja paljulapselised pered.
Kuna esimene suitsuandurite kampaania läks edukalt, otsustas
vallavalitsus tellida lisaks veel 100 suitsuandurit, mis on müügil
vallavalitsuse kassas ja sotsiaalkeskuses.
Loodetavasti mõistame kõik, et suitsuanduri paigaldamine ei tulene
mitte määruse täitmise kohustusest, vaid on oluline meie endi ja kodude
kaitsmisel.

Raido Liitmäe

Volikogu
23. jaanuari
istungi
päevakord
1. Maaüksuse riigi omandisse jätmine, nime ja sihtotstarbe määramine
2. Kallaste Uuelanski
detailplaneeringu (DP)
kehtestamine.
3. Kallaste Lautri DP
kehtestamine.
4. Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja
sihtotstarbe määramine.
5. 2009. a maamaksumäärade kehtestamine.
6. 2009. a maamaksust
vabastamine.
7. Pedagoogide töötasustamise aluste kinnitamine.
8. Muhu Vallavalitsuse
avalike teenistujate, töötajate ja hallatavate asutuste
töötasustamise kord.
9. Muhu valla 2009. a
eelarve 1. lugemine.
10. Informatsioonid – Liiva
liiklussõlm, Raunmägi ümarlaud, Mõega külakoosoleku
protokoll.

Raamatuesitlus
Anne Leesla kogumiku
“Muhu pärimuslik
aastaring”
tutvustus kolmapäeval,
28. jaanuaril kl 12
Hellamaa külakeskuses.

Erateede avalikust
kasutamisest
Muhu vallas on teeregistrisse kantud ligi 200 kilomeetrit teid, millest
umbes pooled on eraomandis. Teede hooldamiseks ja korrashoiuks
eraldab riik vallale raha, kuid raha eraldatakse ainult avaliku kasutusega
teede korrashoiuks. Samas on eraomandis väga palju teid, mida on
ajalooliselt alati kasutatud ja mida Muhu vald on ka hooldanud.
Teeseaduse järgi on eratee juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal
paiknev tee. Erateed võib kasutada üksnes kinnisasja omaniku loal.
Kohalik omavalitsus sõlmib eratee avalikuks kasutamiseks tee
omanikuga vastava lepingu.
Veebruarikuus saadetakse Muhu valla poolt erateede omanikele,
kellega pole veel eratee avaliku kasutamise lepingut sõlmitud, vastavad
lepingud. Lepinguga annab teeomanik oma maaüksust läbiva eratee
avalikuks kasutamiseks, lubades teed tasuta kasutada kõigile
transpordiliikidele ööpäevaringselt. Omavalitsus kohustub omalt poolt
korraldama teehoidu ja tagama tee sõidetavuse aastaringselt, sealhulgas
teostama lumetõrjet ning kandma vastavate kohustuste täitmisega seotud
kulud.

Vallavalitsuse istungitelt

17. detsember

Vallavalitsus tegi kokkuvõtteid
hallatavate asutuste tegevuse kohta
ja leidis, et kõik hallatavad asutused
ei täida oma ülesandeid piisavalt
efektiivselt ning neid eraldi pidada
ei ole majanduslikult otstarbekas.
Kavandatakse asutuste ümberstruktureerimist.
Määrati kasutusvaldusse antavate maade nimed, sihtotstarbed ja
pindalad:
- Levalõpme k Käokoatsa
- Kapi k Niidu
- Vahtraste k Tihuse-Vahekopli
- Lepiku k Uuemaa
- Mäla k Rahklõpe.
Tehti parandused korralduses nr
384, 29.8.2007 „Liiva küla Kiriku
maaüksuse tagastamine“, kus olid
ebatäpsed õigustatud subjekti
äriregistrikood ja tagastatava
maaüksuse sihtotstarve.
Tehti parandused korralduses nr

315, 6.7.2007, kus puudub Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimisüsteemi seaduse
(KeHJS) § 35 lõikes 4 nimetatud
riigiasutuste seisukoht KSH
algatamise vajalikkuse kohta.
Otsustati teha parandused korralduse preambulas.
Kinnitati sotsiaalkomisjoni
ettepanekud toetuste maksmiste
kohta.
Otsustati maksta toetust Kallaste külale.
Tehti parandused 2008. a eelarvesse, viies tegelikkusega kooskõlla hallatavate asutuste sisesed
artiklid.

29. detsember
Kinnitati projekteerimistingimused
- Hellamaa Tammiku elamule ja
saunale

- Piiri Keskküla puurkaevule.
Väljastati ehitusload
- Nõmmküla Männa elamule
- Piiri ja Liiva ühisveevärgile ja kanalisatsioonile
- Rannaküla Tähvena elektrivõrguühenduse (el.üh.) ehitamiseks
- Kallaste Jaagupi el.üh. “
- Tusti Tooma el.üh. “.
Tehti parandused valla 2008. a
eelarvesse (asutuste sisesed
artiklid) ning suurendati eelarvet
sihtotstarbeliste vahendite arvelt
(Keskkonnainvesteeringute Keskuse sihtfinantseering Kesse
matkaraja korrastamiseks).
Alates 1. juulist 2009 on suitsuandur kohustuslik igas kodus.
Otsustati teavitada inimesi võimalusest osta endale soodsa
hinnaga suitsuandureid vallamaja
kassas.

Vallavalitsuse ja volikogu määrused ja korraldused on kättesaadavad internetist
www.muhu.ee - avalik teave - dokumendiregister.

Detailplaneeringute kehtestamised

Muhu Vallavolikogu kehtestas
19. detsembri 2008 järgmised
detailplaneeringud:
Otsusega nr 239 kehtestati
Muhu vallas Liiva küla sotsiaalkeskuse detailplaneering. Planeeringu eesmärk on sotsiaalkeskuse
hoonete ja selle teenindamiseks
vajaliku infrastruktuuri kavandamine, ehitusõiguse määratlemine
ja maa sihtotstarbe muutmine.
Otsusega nr 240 kehtestati
Muhu vallas Rässa küla Põllu maaüksuste (katastritunnused: 47801:
008:0589, 47801:008:0590,

pindalad vastavalt 2,66 ha ja 2,51
ha) detailplaneering. Planeeringu
eesmärk on kummagi maaüksuse
jagamine kaheks kinnistuks,
tekkivatele kinnistutele hoonestuse
asukoha ja hoonestustingimuste
määramine elamute ja abihoonete
rajamiseks, vajaliku infrastruktuuri
planeerimine ja maa sihtotstarbe
muutmine.
Otsusega nr 241 kehtestati
Muhu vallas Rässa küla Käometsa
maaüksuse (katastritunnus: 47801
:008:0309, pindala 13,8 ha) detailplaneering. Planeeringu eesmärk on

maaüksuse jagamine kümneks
kinnistuks, tekkivatele kinnistutele
hoonestusala ja ehitusõiguse
määramine, vajaliku infrastruktuuri
planeerimine, maa sihtotstarbe
muutmine, kujade ja servituutide
määramine ning haljastuse ja
heakorrastuse
põhimõtete
määramine.
Detailplaneeringute kehtestamise otsustega on võimalik
tutvuda Muhu Vallavalituses Liiva
küla, Muhu vald Saare maakond.
Info: tel 4548984; e-post
maa@muhu.ee
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Murdevõistlus!

Sedakorda tuleks muhu
murdes akata entsüklopeediad
kirja panema.
* Kõegepialt tuleks selle
kohta kena muhukielne sõna
välja mõtelda.
* Kis tahab, võib paljast
märksõnastiku kirjuta, sedandi
et iga tähe juure ühe või poar
Muhu jäoks kole tähtsad asja
äe nimeta (näiteks nägu A – aavi
kala, Ü – Üügu pank).
* Kellel rohkem mahti
mõtelda oo, sie võib nõuksi
pisiksid jutta kirjuta, mis nee
kangest tähtsad asjad äe
seletavad.
Valmis tüöd andke Liiva
roamatukogus Erika või
Ellamoal Anne kätte kõege
iljemalt Tooma Juhani sünnipäeva aegus 18. veebruaril
2009.

Auinnad ja tänukirjad soab
kätte emakiele päeval märtsis.
Olge aga ruttus!

Lugupeetud
murdevõistlusest
osavõtjad!
Ootame usinat osavõttu
murdevõitlusest! Töö esitamise viimane kuupäev on
18.veebr. 2009.
Küsimuste korral püüame
vastata või nõu leida. Töö
vormistamise kohta siinkohal
väike raamatukogupoolne lisa:
Palun käsitsi või arvutis valmiskirjutatud (ka salvestatud) võistlustööle märkida varjunimi, leht seejärel
ümbrikusse panna, kusjuures
enne sinna lisada veel üks
varjunime kandev kinnine
ümbrik autori kontaktandme-

tega (ees- ja perek. nimi,
telef., postiaadress, e-mail,
vanust, vanusekategooriat pole
seekord vaja); posti-pandavale
ümbrikule peale kirjutada
märksõna „murde-võistlus“,
raamatukogu aadress ja ära
saata või tuua Hellamaa või
Liiva raamatukokku.
E-mailiga saatmise puhul
peaks võistlustöö peal olema
kindlasti ka trükitud varjunimi ja
kaasa pandud eraldi lehel
varjunimi + autori kontaktandmed.
(Liiva Raamatukogu aadress:
Liiva k., 94701 Liiva postk.,
Muhu v., Saare mk., telef. 45
30686, e-mail: liivark@muhu.ee).
Korraldajad: Muhu Muuseum, Muhu Noortekeskus,
Liiva Raamatukogu, Hellamaa
Raamatukogu

Elekter olgu ohutu!
Elektrilöögi ja tulekahju põhjustajana saab elektrit
käsitleda “kõrgema ohuna”, mille allikaks võib olla
nõuetele mittevastav elektripaigaldis. Viimase korrashoiu
eest on aga vastutav omanik.
Elektriohutusseadus (RT I 2007, 12, 64) paneb ohutuse tagamiseks ehitiste omanikele kohustuse ja
vastutuse tellida tehniline kontroll nii uute ja
renoveeritud elektripaigaldiste kasutuselevõtmiseks kui kasutuselolevate elektripaigaldiste korraliseks kontrollimiseks.
Kontrollimisel esitatakse “euronõudeid” ainult uutele ja
renoveeritud elektripaigaldistele. Kasutuselolevad peavad
olema hooldatud ja korrastatud endisaegsete eeskirjade
kohaselt. Elektripaigaldis peab vastama selle ehitamise hetkel kehtinud nõuetele.
Nõuete täidetust tuleb Elektriohutusseaduse kohaselt
kõigis kasutuselolevates elektripaigaldistes perioodiliselt
kontrollida lasta. Tehnilist kontrolli, sõltuvalt elektripaigaldise liigist, võivad teostada vastavat õigust omavad
ettevõtjad. Puuduste kõrvaldamise järel väljastatakse
elektripaigaldisele nõuetekohasuse tunnistus.
Elektripaigaldiste liigid:
· 1. liigi elektripaigaldised on tervishoiu operatsiooniruumides, plahvatus- ja suurõnnetusohuga objektidel –
kontrolli perioodsus on 3 aastat.
· 2. liigi elektripaigaldised on üldistatult kõik kõrgepingelised ja üle 35A peakaitsme nimivooluga madalpingelised (sealhulgas üle 35 A peakaitsmega korterelamute

Sotsiaalkindlustusamet
teatab
Need pensionärid, kes on saanud
teate, et nende toetus ei laeku
riigi kulul, saavad pensioniameti otsuse vaidlustada. Sotsiaalkindlustusamet soovib, et kõik
pensionärid, kes seda vajavad,
saaksid pensioni koju kätte.
Kui otsus tundub ebaõiglane ja
teie põhjendusi ei ole arvestatud
ning kui te ei ole ka uut väljamakseviisi veel valinud, siis võite

ühiskasutuses olevad) paigaldised – kontrolli perioodsus
on 5 aastat.
· 3. liigi elektripaigaldised on peakaitsme nimivooluga
35A või vähem – kontrolli perioodsus on 10 aastat.
Majandus- ja kommunikat-siooniministri määruse (nr 81,
31.12.2002) muudatuse kohaselt pole eluruumi elektripaigaldise korraline kontroll üldjuhul enam kohustuslik.
Kontroll on aga endiselt kohustuslik korterivaldajate
ühiskasutuses olevale elektripaigaldisele (sõltumata liigist),
samuti majandustegevuseks kasutatavate eluruumide,
ehitiste ja väikeehitiste elektripaigaldistele.
Korralise kontrolli riiklikku järelevalvet teostab Tehnilise
Järelevalve Amet, kellel on seadusega sätestatud õigus
elektripaigaldise kasutamise nõuete rikkumise eest
sanktsioone rakendada. Seadusekohased maksimaalsed
trahvid on füüsilisele isikule kuni 300 trahviühikut (so ca
18000 kr) ja juriidilisele isikule 50 000 kr.
Lugupeetud ehitise omanik !
Elektripaigaldisele saate sõltumatu eksperthinnangu, kui tellite kontrolli selleks spetsialiseerunud ja akrediteeritud kontrolliasutusest OÜ
Tehnokontrollikeskus!
PS!!! Kontrollimisel Tehnokontrollikeskus ei trahvi, nagu
ekslikult arvatakse, vaid annab kokkuleppel hoopis
hinnasoodustust!
OÜ Tehnokontrollikeskus
tel 44 59 788, parnu@tkk.ee

otsuse vaidlustada. See õigus
kehtib endiselt 30 päeva jooksul
pärast otsusest teadasaamist. Sel
juhul vaadatakse esmane otsus
kindlasti üle.
Kui vaidlusalust otsust ei jõuta
veebruarikuu pensionipäevaks üle
vaadata, siis keegi oma järgmisest
pensionist ilma ei jää. See makstakse välja endisest kohast, st –
kui seni toodi teile pension postiga
koju, siis tuuakse see koju ka veebruaris. Kui te seni saite oma pen-

sioni postkontorist, siis ka veebruaris saate selle ühekordse väljamaksena postkontorist.
Otsuse vaidlustamiseks võib
pöörduda elukohajärgse pensioniameti poole. Piisab ka telefonikõnest sotsiaalkindlustusameti
infotelefonile 16106 või Pärnu
Pensioniameti Saaremaa piirkonna
numbrile 452 7708.
Lugupidamisega

Elve Tonts
avalike suhete juht

Haigekassa kasutab
alates 1. jaanuarist
rahvastikuregistri
aadresse
Alates 1. jaanuarist 2009 kasutab Haigekassa rahvastikuregistris olevaid põhielukoha
aadresse. See tähendab seda, et
kõik kirjad ja muud dokumendid
saadab Haigekassa edaspidi
inimese Rahvastikuregistris
märgitud aadressile. Oma
aadressi muudatusest ei saa
haigekassat enam eraldi teavitada, piisab vaid rahvastikuregistri teavitamisest.
Isikute aadresse kasutab
haigekassa neile erinevate
teadete või dokumentide (teated
kindlustuskaitse lõppemisest,
Euroopa ravikindlustuskaardi
või asendussertifikaadi, vähiskriiningu kutse jne) saatmiseks.
Isiku soovil saadab haigekassa
näiteks Euroopa ravikindlustuskaardi inimese põhielukohast
erinevale aadressile. Sellisel juhul
tuleb haigekassale esitada
soovitud aadress igal konkreetsel taotlusel.
Teated kindlustuskaitse
lõppemise kohta ja vähiskriiningu kutsed aga saadetakse
inimese rahvastikuregistris
märgitud aadressile. Seega on
väga oluline, et inimeste aadressid rahvastikuregistris oleksid
õiged. Vastasel juhul ei pruugi
inimesed olulisi teateid kätte
saada.
Isik on kohustatud elukoha
andmed rahvastikuregistrisse
teatama uuele aadressile kolimisel, ebaõigete andmete
olemasolul või andmete puudumisel. Andmete õigsust saab
kontrollida kohalikus omavalitsuses avalduse alusel või
riigiportaalis www.eesti.ee
rahvastikuregistri e-teenuseid
kasutades.
Elukohaandmete registrisse
kandmiseks või muutmiseks
tuleb esitada elukohajärgsele
valla- või linnavalitsusele
elukohateade. Seda on võimalik
teha omavalitsusse kohale
minnes, posti või digiallkirjaga
e-meili teel saates või kasutades
rahvastikuregistri e-teenuseid
riigiportaalis www. eesti.ee
Lisainfot elukoha registreerimise kohta võib vaadata
Siseministeeriumi kodulehelt
http://www.siseministeerium.
ee/13615.
Haigekassa kutsub kõiki
inimesi üles rahvastikuregistris
oma elukohaandmete õigsust
kontrollima ning vajadusel
parandama!
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Küünlakuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Melania Vokk 92
Leonilla Tarvis 88
Liidia Tamm 88
Susanna Keert 88
Meida Jalakas 85
Elviine Kiiker 85
Drosiida Saar 82
Vilma Merekivi 81
Arnold Läks 81
Elfriide Tarvis 80
Ludvig Hein 75
Endel Leis 65
Kati Peegel 65
Juta Sülla 65

Mati Liik 60
Meeli Targem 60
Anne Umal 60
Viljo Veskimeister 60
Palju õnne!

Eesti meister kõrgushüppes – Rauno Liitmäe
Võru Spordikeskuses toimunud kergejõustikuvõistlustel ületas
Rauno Liitmäe noorte B-klassi kõrgushüppes ainsana 1.79 ning
sai kuldmedali kõrvale ka pronksi kaugushüppe tulemuse eest
(6.08).

Kirikuteated

TEATED JA KUULUTUSED
Muhu Spordihallis saab
uisutamist proovida.
Spordihalli rõdul asuv
tehisjääst rada on 15m pikk ja
2,5m lai. Uisutada on võimalik
nii ilu- kui hokiuiskudega ajal,
mil spordihall on avatud.
Lisainfo: 56242076 Tiit
Uspenski

Reedel, 30. jaanuaril kell
19.30 kohtub SK Muhu / Kehte
meeskond Elioni Rahvaliiga
alagrupiturniiril Läänemaa VAK
meeskonnaga.
Tule aita Muhu võrkpallimehed edasi Rahvaliiga
poolfinaali!

Kontsert Vanatoa Turismitalus Koguvas “Merelaulud”:
laupäev, 31. jaanuar kl 20
loeng-kontsert, ballaadid ja
jutud purjelaevanduse ajaloost
Marko Matvere eestvedamisel.
Pileti hind 150 krooni
Laudade bron. tel 50 97 679.

Kutsume teid reedel, 30.
jaanuaril kl 17 Muhu Põhikooli, kus toimub rahvusvahelise tekstiilipärandil põhineva
tootearenduskursuse INEXTEX lõputööde näituse
avamine.
Kursusel osalejad
Kursuse juhendaja
Anu Kabur
Kursuse korraldaja
Muhu Muuseum

Muhu Muuesumis on müügil
Eesti kirjanike muuseumide
kalender 2009. aastaks, mis on
ilmunud eesti kirjanikumuuseumide koostöös muuseumiaasta puhul. Esindatud on ka
Muhu Muuseum kui Juhan
Smuuli elu ja loomingu jäädvustaja. Kalender sobib nii
kooli, koju kui kingituseks.
Kalendri soetamiseks võtke
ühendust Muhu Muuseumiga
tel 4548872 või aadressil
muuseum@muhumuuseum.ee kaugematele huvilistele võime
kalendri ka posti panna.

Maamaksusoodustuste
avaldused
Hetk uue piiskopi Aleksandri pühitsemisest Pärnus 12.
jaanuaril. Taustal Muhumaa preester isa Andreas

EELK Muhu kogudus
Teenistused pühapäeviti kell
11 Muhu Katariina kirikus.
Õpetaja Urmo Saks, tel 4594440,
e-post urmo.saks@eelk.ee

EAÕK
Rinsi
1. veebruar kell 10 liturgia,
Issanda templisseviimise püha

Hellamaa
31. jaanuar kell 10 liturgia
15. veebruar kell 10 liturgia
Liiva hooldekodu
31. jaanuar kell 13 palvus
15. veebruar kell 13 palvus
23. veebruaril algab Suur Paast.
Preester Andreas Põld, tel 45 33
743, e-post andreas.pold@mail.ee

IN MEMORIAM

Meie hulgast lahkus

13. detsembril 81-aastane Vambola Veskimeister.
Tunneme kaasa omastele!

Kuni 29. veebruarini on
võimalik esitada avaldusi
maamaksust vabastuseks.
Maamaksu seaduse järgi
saavad maamaksust vabastust
taotleda pensionärid ja
represseeritud. Vabastust saab
taotleda ainult ühele maaüksusele, millel asub elamu. Soodustuse saamise tingimuseks on, et
taotleja ei saa maadelt rendi- ega
üüritulu. Avaldused palume
esitada Muhu valla kantseleisse
(sekretär-registripidaja Heiske
Tuule kätte).

Lugupeetud Liiva
Raamatukogu külastajad!
Palun läbi lugeda ja teatavaks
võtta “Liiva Raamatukogu
kasutamise eeskiri” (Muhu
Vallavolikogu määrus 19.
detsember 2008, nr 34).
Eeskiri on Liiva Raamatukogu
teadetetahvlil ja Muhu valla
kodulehel www.muhu.ee

Hellamaa külakeskuses
jätkuvad edukalt teisipäevased kohvihommikud. Oodatakse kõiki huvilisi: kus juba on,
sinna mahub alati juurde!
Samuti kestavad neljapäevased tikkimisõhtud. Kellel
huvi endale pätte valmistada,
need saavad 12. veebruaril kl
17 Hellamaa külakeskusest
vastavat õpetust.
Kavas on ka klaasvitraazhide valmistamise kursus. Huvi
korral palutakse võtta ühendust, et teada saada kursuslaste
arvu, tel 4500006 või e-mailil
hellamaakylakeskus@hot.ee

Toimetab Anu Pallas,
tel: 52 28 929, e-post: muhulane@muhu.ee
Muhulane ilmub üks kord kuus.
Internetis www.muhu.ee
Trükitud Saarte Trükikojas 500 eks.
Trükipoognaid 4.
Hind 3 krooni

