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Karge meri, puhas õhk, siin on parim kodukoht!
NOAROOTSI VALLAVALITSUSE 22. veebruari 2010.
istungil Kinnitati Sutlepa vaba aja keskuse põhiprojekti
koostamise parimaks hinnapakkujaks NXXN OÜ ja Österby sadama rekonstrueerimise projekti koostamise parimaks
hinnapakkujaks Arhitektuuribüroo Pluss OÜ. Kinnitati Noarootsi Vallavalitsuse projektide hindamise ja rahastamise
alatise komisjoni töökord ja koosseis T.Pelapson, V.Belovas, A.Hirmo, A.Kroon, M.Vahtel. Eraldati sotsiaaltoetusi
1500 kr. Eraldati tuba sotsiaalmajas. Toetati perearsti rahaliselt 4500 kr kvartalis. Pikendati Tahu/Skåtanäsi külasse
Söödi kinnistule väljastatud abihoone projekteerimistingimusi 22. veebruarini 2011 a. Muudeti Vanaküla/Gambyni
külas asuva riigi omandisse ning Riigimetsa Majandamise
Keskuse hallata jäetava maaüksuse M139-144 koha-aadress
(nimetus) Riguldi metskond 46.
8. märtsi 2010 istungil algatati vallavolikogu õigusaktide
eelnõud: 1) Noarootsi Vallavolikogu 26.02.2007. otsuse nr
15 kehtetuks tunnistamine; 2) Katastriüksuse 52001 : 001:
2172 detailplaneeringu kehtestamine; 3) Suur-Martonsi tee1
detailplaneeringu algatamine. Väljastati kasutusluba. Tehti ettekirjutus omavolilisele ehitajale T. Krintalile. Valla
eelarvest eraldati sotsiaaltoetuseid 2270 krooni. Määrati
projekteerimistingimused Aulepa/Dirsläti külas Tuuliku 15
(katastritunnus 52001:003:0173) 3 MW tuulegeneraatori
ehitusprojekti koostamiseks. Jäeti Sutlepa küla vee- ja
kana-lisatsioonirajatiste rekonstrueerimisel keskkonnamõju
hinda-mine algatamata, sest vastavalt koostatud
eelhinnangule ei kaasne planeeritava tegevusega olulist
keskkonnamõju. Kuulati vallavanema teavet: Läänemaa
Päeva korraldamisest Tartus 17.aprillil. Olukorrast
Osmussaarel ja KIK-ile esita-tud taotlusest Osmussaare
kulude katmiseks.Lumelükkamise eelarvest. Raamatu
“Helen Kauksi” väljaandmisest ja rahas-tamisest.
NOAROOTSI VALLAVOLIKOGU 15. märtsi 2010
istungil algatati üldplaneeringut muutev Suur-Martonsi tee 1
detailplaneeringu koostamine Spithami/ Spithamni külas
asuval Suur-Martonsi tee 1 kinnistul. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse sihtotstarbe muutmine ärimaaks, katastriüksusele puhkemaja ehitusõiguse ja hoonestustingimus
te määramine ning juurdepääsutee ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Võeti vastu määrus nr 12 „Volikogu
esimehele ja volikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise
kord“. Kehtestati kü 52001:001:2172 detailplaneering. Tunnistati kehtetuks Noarootsi Vallavolikogu 26.02.2007 otsus
nr 15. Kuulati : 1) T. Pelapsoni, kes andis ülevaate sihtotstarbeliste rahade laekumisest valla eelarvesse. 2) V.Belovasi, kes andis ülevaate Noarootsi Soojuse OÜ majanduslikust olukorrast. 3) A.Krooni, kes andis ülevaate: vallavalitsuse tegevusest 16.02.-15.03, Läänemaa Päevast Tartus 17.
aprillil, MTÜ Loode-Eesti Geopargist, Läänemaa kauplusautost. Ü. Kalm tutvustas MTÜ Kodukant Läänemaa tööd ja
tema kui komisjoni liikme poolt projektidele antud hindepunkte.

TÄNAME Keskkonnainvesteeringute Keskust, kes
rahastas Osmussaare maastikukaitseala poollooduslike
koosluste hooldamise jätkusuutlikust ja säilimist.
Aivar Kroon
vallavanem
TÄNU
Lääne maavanem Neeme Suur tänab Osmussaarel erakorraliste lumeolude tõttu tekkinud eriolukorra lahendamisele kaasa aidanud inimesi, ametkondi ja ettevõtteid.
Eelkõige tänu Noarootsi vallavanemale Aivar Kroonile
vastutustundliku ja operatiivse tegutsemise eest. Samuti
suur tänu Keskkonnaameti regiooni juhatajale Kaja
Lotmanile olulise panuse eest eriolukorra lahendamisel.
Olulise kaasabi eest tänan ka Mellmand OÜ-d, Piirivalve
Haapsalu kordonit, Veeteede Ametit, Päästeametit, Keskkonnainspektsiooni, Mati Kallemetsa ja Merle Mäesalu
Lääne maavalitsusest, AS-i Kihnu Veeteed, Siseministeeriumit nii regionaalministri kui siseministri haldusalas,
Keskkonnaministeeriumit ja Keskkonnainvesteerin-gute
Keskust.
Neeme Suur Lääne maavanem
„TEEME ÄRA 2010“ TALGUPÄEV
Teeme Ära tänavuse teona toimub laupäeval, 1. mail üleeestiline talgupäev. Sel päeval on kõik eestimaalased
oodatud korraldama ja osalema erinevatel talgutel, et vajalikud tööd ühisel jõul ära teha.
Talgud võivad olla pargi või kiigeplatsi korda tegemine,
rahvamaja remontimine, kohaliku muinsusmälestise korrastamine või hoopis külaseltsi asutamine ja edasise tegevusplaani ühiselt kokku panek. Oma mõtte saab
www.teemeara.ee lehel talgutena ära registreerida, kus see
peagi ka teistele nähtavaks muutub ning asuda teisi kaasa
kutsuma ja talgupäeva ette valmistama. Samas saab
registreeruda ka talgutel osalema.
TEEÄÄRED PUHTAKS!
Vastavalt Noarootsi valla heakorraeeskirja §11 punktile 1
peab kinnistu omanik korras hoidma teeääred üldjuhul 5 m
ulatuses mõõdetuna tee teekatte servast (puude ja võsa
eemaldamine võimaldamaks lume lükkamist ja teeäärte
niitmist; põõsaste ja puude nende okste kärpimine, mis
varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit või
takistavad liiklemist teel). Samuti on probleem teele liiga
lähedale ehitatud aedadega. Nende tõttu on takistatud
käesoleval aastal mitmetel teedel lumelükkamine. Palume
tagada, et 2 m ulatuses mõõdetuna teekatte servast ei oleks
püstitatud aedu või muid ehitisi. Palume leida võimalused oma kinnistuga piirnevate teelõikude teeäärte korrastamiseks hiljemalt 01. mail 2010 a. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 võib heakorra
eeskirja rikkumise täitmata jätmise eest karistada füüsilist
isikut rahatrahviga kuni 100 trahviühikut ja juriidilist
isikut rahatrahviga kuni 20 000 krooni.
Kasutage võimalust ja tehke TEEME ÄRA 2010
talgupäev 01. mail omal kinnistul teeääri puhastades!

2010.a. MAAMAKSUST!
2010.a. maamaksu esimene maksetähtaeg on 31. märtsil.
Maaomanikel, kes pole veel maamaksuteadet saanud, palume võtta ühendust valla maa- ja arendusnõunikuga (Marika
Meister 47 24354; marika.meister@noavv.ee ) või hiljemalt
29. märtsiks Maksu- ja Tolliameti maksuhalduriga.
Maksuvõla või ettemaksu suurust saab vaadata e-maksuameti kaudu. NB! Sellest aastast alla 50.- kroonise maamaksuga katastriüksused maksuteatel ei kajastu!
TEHNILINE ÜLEVAATUS
Traktor-liikurmasinate tehnoülevaatus toimub 8. aprillil
kl 13.00 Aulepa teeristis, kl 14 Pürksis. Ülevaatustasu
traktor-liikurmasinale 250. kr ning haagisele 150.-kr tasuda
OÜ Eriala kontole 221014598743 Swedbankis kood 767
või sularahas kohapeal. Lisainfo tel 479 6300 või 5277647.
TEATED
Aedade, parkide hooajaline hooldus. Õunapuude sanitaarhoolduslõikus, kõikvõimalikud istutamistööd, muru niitmine, metsanoorendike võsalõikus, kinnistute haljastustööd.
Nii uutele kui vanadele tellijaile kevadine üllatus.
Tel: 59019288 või urmasarro@hot.ee
*
Müüa küttepuid. Info tel 5015102
*
Müüa lõhutud küttepuid koos kojutoomisega tel 5152273.
*
Kui soovite müüa oma maja või maad helistage telefonil
5105274, olen abiks müümisel ja dokumentide
vormistamisel.
Ester Liira - Domus Kinnisvara kutseline maakler
KEVADLAAT PÜRKSIS
1.mail toimub Pürksis kultuurimaja ees ja kultuurimajas
sees kevadlaat. Alustame kell 11.00.
Ootame müüki istikuid, taimi, käsitööesemeid, kaltsuvaipasid, lapitekke, puidust nuge, pannilabidaid, kuumaaluseid,
pesakaste, vitspunutisi, luudasid. Võib tulla müüma ka hapukapsast ja hapukurki, värsket kala, mett, kooke ja pirukaid
jne., jne.
See loetelu ei ole lõplik. Ole aktiivne, anna endast teada ja
tule kohale! Sa oled oodatud!
Tiiu Tulvik
Pürksi kultuurimaja juhataja
NÕVA-OSMUSSAARE HOIUALA KAITSEKORRALDUSKAVA 2010-2014
Läänemaa Linnuklubi on Keskkonnaameti tellimusel koostanud Nõva-Osmussaare hoiuala kaitsekorralduskava 20102014 eelnõu. Nõva-Osmussaare hoiuala paikneb Nõva ja
Padise valdades veealal ning Noarootsi vallas lisaks veealale
ka rannikul Riguldi, Hara, Kudani ja Telise külades. Kaitsekorralduskava on dokument, mis kirjeldab kaitseala loodusväärtusi, neid mõjutavaid tegureid ja kaitsemeetmeid (loo-

dusväärtuste kaitseks vajalikke tegevusi). Kaitsekorralduskava ei kehtesta lisapiiranguid kaitstaval alal, vaid kirjeldab ja põhjendab vajalikke tegevusi.
Nõva-Osmussaare hoiuala kaitsekorralduskava eelnõuga
saab tutvuda Noarootsi ja Nõva vallavalitsustes, Keskkonnaameti Haapsalu kontoris Kiltsi tee 10 ja veebilehel
www.keskkonnaamet.ee uudiste ja artiklite rubriigis. Ettepanekud palume esitada kirjalikult aadressil
laane@keskkonnaamet.ee või Keskkonnaamet Kiltsi tee
10 Haapsalu 90403 hiljemalt 29. märtsiks 2010. Lisainfo
telefonidel 472 9430 (Elle Puurmann) ja 472 4722 (Marju
Erit). Kaitsekorralduskava avalik arutelu toimub Pürksis
Noarootsi vallavalitsuse saalis 29. märtsil kell 11.00.
TÖÖPAKKUMINE
Noarootsi Vallavalitsus pakub tööd infopunkti töötajale
( pastoraati) alates 1. juunist kuni 3. septembrini.. Vajalik
vähemalt ühe võõrkeele oskus. Sooviavaldus esitada
hiljemalt 15. maiks vallavalitsusse. Teave tel 472 4 359.
LÄÄNEMAA TUULEENERGEETIKA TEEMAPLANEERING
Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maavalitsused on algatanud
oma maakonnas maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika
teemaplaneeringu ja teemaplaneeringute keskkonnamõju
strateegilise hindamise.
Teemaplaneeringu koostamise eesmärk on määratleda: 1)
tuuleenergeetika ruumilise arengu põhimõtted; 2) tuuleparkide rajamiseks sobilikud maa-alad; 3) elektri ülekandeliinide põhimõttelised asukohad; 4) planeeringu elluviimise võimalused. Lääne maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu lähteseisukohtade ning KSH
programmi avalikud arutelud toimuvad järgnevalt:
1) 31. märtsil 2010 kell 11.00 Lääne maavalitsuse saalis
2) 31. märtsil 2010 kell 15.00 Noarootsi vallavalitsuse
saalis. Teemaplaneeringu lähteseisukohtade ning KSH
pro-grammi avalikule arutelule eelneb 15. märtsist kuni
29. märtsini 2010 KSH programmi avalik väljapanek:
1) Lääne maavalitsuses avalike dokumentidega tutvumiseks ettenähtud viisil ja ajal ning Lääne maavalitsuse
kodulehel http://www.lmv.ee/.
2) Hendrikson & Ko kontoris (Tartus Raekoja plats 8)
ning projekti internetiportaalis
http://4maakonnatuuleenergia.hendrikson.ee/ ja kodulehel
www.hendrikson.ee „Avalikud dokumendid“ alajaotuses
„Läänemaa“. KSH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 29. Märtsini 2010: Lääne Maavalitsusele (Lahe tn 8, 90503 Haapsalu, Läänemaa; tel 472 5616; e-kiri: margis.sein@lmv.ee)
või Hendrikson & Ko OÜ-le (Raekoja plats 8, 51004
Tartu; tel 7409 806; e-kiri: kuido@hendrikson.ee).
ÕNNITLEME JUUBILARE!
HELMUT PIIPER
VAMBOLA TÕNUMÄE

Noarootsi Valla Teatajat annab välja Noarootsi Vallavalitsus, koostaja Evi Öövel.
Kirju saab saata e-posti evi.oovel@noavv.ee või tuua vallasekretärile. Tasuta. Trükiarv 370.

