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Karge meri, puhas õhk, siin on parim kodukoht!
AASTA 2010 NOAROOTSIS
Ükskõik kuidas vaadata, siis ei saa me aastat kokku võttes
kuidagi üle ega ümber lumest. Aasta algas lumeuputusega
ja ka lõppeb lumiselt. Vahepealne ilus ja päikeseline suvi
on tänaseks juba kõigil meelest läinud. Eks oleme viimaste aastate lumevaeste talvedega ära harjunud.
Kui aga vallas toimunule tagasi vaadata, siis aasta tõi kaasa mitmeid investeeringuid nii avaliku kui ka erasektori
poolt. Alustati uute projektidega. Toimusid spordi ja vabaaja üritused.
Suurim selle aastane ettevõtmine oli Sutlepa Vaba Aja
Keskuse ehituse ettevalmistus koos põhiprojektide valmimisega, ehitushanke läbiviimsega ning ehituslepingu sõlmimisega Pärnu REV AS iga. Kui ilmastik meid talvel
vähegi soosib, siis peaks keskus valmima järgmise aasta
suveks. Objekti ehitust rahastatakse Euroopa struktuurfondi abil läbi KOIT kava ning lisatoetus on saadud ka
Kredexist tänu energiatõhususe nõuete täitmisele. Samuti
on tööd algamas Österby sadama rekonstrueerimisel. Ehitusprojektid on valminud, ehitushange toimunud ning leping sadama ehitaja Resteh OÜga sõlmitud. Objekti rahastab Läänemaa Rannakalurite Seltsi kaudu PRIA.
Avati uued Pürksi Avatud Noortekeskuse ruumid, kus lastel ja noortel on nüüd tegevusteks ruumi üle 200 ruutmeetri. Senistes noortekeskuse ruumides alustas aga tööd
Birkas kohvik. Remonttööd toimusid ka Pürksi lasteaias,
kus korrastati teid ning haljastust ja remonditi köögiblokki. Järgmine aasta seal tööd jätkuvad seoses Eestile CO 2
müügist laekunud vahendite arvelt hoone energiatõhususe
parandamiseks.
Head meelt teeb ka erasektori ja mittetulundusühingute
poolne tegevus. Dirhamis on alanud Euroopa Struktuurfondide toel kalanduskeskuse ehitus. Samuti tunnustati
Mellson Grupp OÜ-d selle aasta Läänemaa kogukonna
arendaja aunimetusega. Mellson Grupp OÜ ehitas välja
Dirhami piirkonna kaasaegsed vee ja kanalisatsioonitrassid ning on ka kogu Dirhami sadamaala arendaja.
Läänemaa turvalise teo tunnustus omistati Roosta Seikluspargile. Alustati ka koostööd tuuleparkide arendajate ja
valla vahel, mille tulemusena loodame tuuleparkide ala
väärtustamist ka elupaigana.
Saare mõisas avati mälestustahvel Gustav von Roseni
mälestuseks.
Saare mõisa tubli perenaine ja seltsitegevuse eestvedaja
Anu Kari nimetati aga Läänemaa Sädeinimeseks
Tunnustati valla kaunimaid kodusid. Selle aasta kaunim
kodu Noarootsis on Astrid ja Eduard Mitmani kodu Einbis. Presidendi poolt väljastatud Kauni Kodu auhinna sai
Juhan Ringbergi kodu Spithamis.
Lisaks Noarootsi Vallavolikogule on meil nüüd ka noorte
valitsus Noarootsi Noortevolikogu näol. Noortevolikogu
esimeheks valiti Gerda Rohi ja aseesimeheks Mait Madisson.
Spordisündmustest tooks eriti esile Noarootsi külade mänge, kus ligi saja osalenud noarootslase vahel pärjati aasta
sportlikuimaks külaks Österby. Samuti toimus esimest

korda Roosta Noarootsi rattakross ligi kahesaja ja Swedpanga Xdream ligi 700 osalejaga. Väga meeleolukas oli ka
Muhu väina regatt, kus Dirhami sadamat külastas
sadakond jahti. Pigem meelelahutusüritusena toimus ka
järjekordne Surfilaager Roostal. Algatati ka valla elanike
tervise edendamise arengukava koostamine.
Tublid olid ka meie õppurid. Maakondlikel olümpiaadidel oli Noarootsi Kooli õpilane Ingrid Tamberg parim
lausa neljas ainerühmas ning ka Noarootsi Gümnaasiumis
jätkus tavapärane medalisadu. Seekord siis omistati
lõpetajatele 5 medalit. Noarootsi hariduselu pidas ka
juubelit. Koolihariduse algusest Noarootsis täitus juba 360
aastat.
Elanike teavitus on samuti oluliselt paranenud. Noarootsi
Facebook lehe, mille külastajate arv hakkab lähenema
juba valla elanike koguarvule, kaudu on infovahetus oluliselt kiirenenud ja paranenud. Järgmisest aastast loodame
tööle saada ka uue valla kodulehe.
Kokkuvõttes võib öelda, et vaatamata viimaste aegade
raskeimale majandusaastale saime omadega hakkama.
Vallakassa jääk on viimaste aastate suurim ning oleme
igati jätkusuutlikud.
Parimad soovid algavateks pühadeks, head aasta lõppu ja
uue algust!
Lugupidamisega
Aivar Kroon
Vallavanem
TÄNU
Täname Maj-Britt ja Manfred Nibonit, kes toetasid
rahaliselt valla jõulupidu!
VABATAHTLIKE TEGEVUS
Eesti vabatahtliku tegevuse arengukavas aastateks 20072010 on vabatahtliku tegevuse määratlus sõnastatud
selliselt: Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia või
oskuste pakkumine vabast tahtest ja tasu saamata.
Vabatahtlikud aitavad teisi või tegutsevad peamiselt
avalikes huvides ja ühiskonna heaks. Oma pereliikmete
abistamist ei loeta vabatahtlikuks tegevuseks.
Miks hakata vabatahtlikuks
Vabatahtlikud muudavad oma väikeste ja suurte
heategudega maailma. Veelgi olulisem on, et läbi selle
muutub inimese enda maailm. Vabatahtlik tegevus pakub
positiivset emotsiooni, vaheldust igapäevasele rutiinile,
võimalust saada uusi väärtuslikke kogemusi ja teadmisi,
ennast arendada ning avardada oma maailmapilti.
Vabatahtliku tegevuse peamine võlu on selles, et saad ise
midagi konkreetset ära teha. Näiteks aidata, kodukandi elu
paremaks muuta või hoopis mõnele ühiskonnas olulisele
probleemile lahendusi otsida. Seda kõike sulle sobival
viisil ja mahus.
15. detsembril toimus Noarootsi vallamajas vabatahlike
ümarlaud, kus valiti piirkonna vabatahtlike tuguisikuks
Marika Adman.
Tule ja ühine meiega!

NOAROOTSI VALLAVOLIKOGU 18. novembri
2010 istungil. Kinnitati: 1. Noarootsi Noortevolikogu
põhikiri.
2. Noarootsi ja Sutlepa raamatukogude põhikirjad. Lisaks
Noarootsi valla raamatukogude teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord. Kehtestati 2011. aasta maamaksumäära kinnitamine ja maamaksusT vabastamine.
Kehtestati õpilastranspordi korraldamine ja sõidukulude
hüvitamise kord Noarootsi vallas. Kinnitati projekti
”Österby sadama rekonstrueerimise omafinantseeringu
suurus 650 000. kr 2011 aasta eelarvest ja projektile
”Sutlepa Vaba Aja keskus” omafinantsee-ringu suuruseks
15% kuid mitte rohkem kui 935 000 krooni 2011 aasta
eelarvest. Anti kinnitus projekti ”Sutlepa Vaba Aja
Keskus” tulemusena loodud või soetatud vara säilimise ja
avaliku kasutuse kohta. Muudeti Noarootsi valla 2010
aasta eelarvet.
NOAROOTSI VALLAVALITSUSE 23. novembri
2010 istungil:kuulati MTÜ Rannarootslane esindaja Janek
Loorensit, kes tutvustas Ramsi vaatluspunkti hoone renoveerimise eskiisprojekti eesmärgiga luua sinna polüfunktsionaalne Ramsi Looduskeskus. Info võeti teadmiseks.
Anti nõusolek Spithami/Spithamni külas asuvate katastriüksuste Kuuse (katastritunnus 52001:001:0562), Lagmans
(katastritunnus 52001:001: 0557), Saare (katastritunnus
52001:001:0564), Paju (katastritunnus 52001:001:0559),
Kase (katastritunnus 52001:001: 0561), Tamme (katastritunnus 52001:001:0558), Pihlaka (katastritunnus 52001:
001:0566) liitmiseks ja määrati tekkivale uuele katastriüksusele ametlik kohanimi Lagmans. Anti nõusolek
Spithami/Spithamni külas asuvate katastriüksuste Kirsi
(katastritunnus 52001:001: 0568), Pirni (katastritunnus
52001:001: 0569) ja Kadakamarja (katastritunnus 52001:
001:0563) liitmiseks ja määrati tekkivale uuele katastriüksusele ametlik kohanimi Kirsi. Määrati projekteerimistingimused Spithami/Spithamni, Dirhami/Derhamni ja
Rooslepa/Roslepi küladesse ca 13 km pikkuse fiiberoptilise sidekaabli paigaldusprojekti koostamiseks. Anti nõusolek Vanaküla/Gambyni külas 2,87 ha suuruse maaüksuse
ostueesõigusega erastamiseks plaani-ja kaardimaterjali
alusel.
Kinnitati
Riguldi/Rickuli
külas
asuva
katastriüksuse katastritunnusega 52001:001:0351 uueks
ametlikuks kohanimeks Nigärds. Kiideti heaks hajaasustuse veeprogrammist toetuse saanud järgmiste projektide
aruanded: 1. Herbert Trisbergi projekt „Tänava talu
joogivee kvaliteedi parandamine Saare külas“; 2. Veljo
Heinmetsa projekt „Mõisa talu puurkaevu rajamine
Kudani külas“. Algatati volikogu otsuse eelnõu Pansionaadi detailplaneeringu koostamise algatamine. Valla
eelarvest maksti sotsiaaltoetuseid. Kiideti heaks kooliteenuste osutamise lepingute nimekiri. Toimus valla 2011
aasta eelarve projekti arutelu
NOAROOTSI VALLAVALITSUS 7. detsembri 2010
istungil
Otsustati maksta ravimitoetust ja ravikulu ühele inimesele.
Kehtestati sotsiaalmaja üürnikele üüri, elektri ja prügiveo
hinnad. Otsustati esitada volikogule alljärgnevate õigusaktide eelnõud: 1. Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise
ning sotsiaalteenuste osutamise kord; 2. Noarootsi valla
eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine

mi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine; 5. Vallavara
kasutamise korra muudatus; 6. Noarootsi Vallavolikogu
määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega; 7.
Noarootsi valla osalemine Läänemaa korraldatud jäätmeveo ühishankes. Kinnitati Österby sadama rekonstrueerimise omanikujärelvalve. Toimus Noarootsi valla 2011
aasta eelarve projekti I lugemine. Anti seni nimetule katastriüksusele Elbiku/Ölbäcki külas ametlik kohanimi
Johanna. Kooskõlastati puurkaevu asukoht Elbiku/Ölbäcki
külas Johanna maaüksusel. Määrati projekteerimistingimused: 1) Rooslepa/Roslepi külas Kuuskmäe poolelioleva
elamu rekonstrueerimiseks, sauna ja garaaži ehitusprojekti
koostamiseks; 2) Elbiku/Ölbäcki külas Johanna suvila ehitusprojekti koostamiseks. Määrati teenindusmaa joogiveepumplale Pürksi külas, biopuhastitele Sutlepa ja Pürksi
külades. Anti välja ehitusluba Elbiku/Ölbäcki Pilviku kü
üksikelamu ehitamiseks. Väljastati kirjalik nõusolek Elbiku/Ölbäcki Pilviku kü väliköögi ja abihooneehitamiseks.
Anti välja kasutusload:1. Fortum Elekter AS`ile PerakülaSpithami 10 kV elektrimaakaabli kasutusele võtuks
Spithami/Spithamni külas; 2. suvemaja kasutusele võtuks
Elbiku/Ölbäcki külas Najanina katastriüksusel; 3. suvemaja kasutusele võtuks Rooslepa/Roslepi külas Rooslepa
rannatee 5 katastriüksusel; 4. Vanaküla Tuulepark OÜ-le
Vanaküla tuulepargi kasutusele võtuks Vanaküla/Gambyn
külas. Määrati lasteaia toidupäeva maksumuse suuruseks
1,34 eurot. Toimus Rooslepa küla elanike avalduse arutelu bussiootepaviljoni vajalikkuse üle.
NOAROOTSI VALLAVOLIKOGU 16.detsembri 2010
istungil: Kuulati MTÜ Rannarootslane esindajaid Janek
Loorensit ja Alar Schönbergi, Ramsi vaatluspunkti hoone
renoveerimise eskiisprojekti tutvustust eesmärgiga luua
sinna polüfunktsionaalne Ramsi Looduskeskus.Kehtestati:
1.Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise ning sotsiaalteenuste osutamise kord; 2.Noarootsi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine 2011.aastaks;
3. Hooldajatoetuse taotlemise, määramise ja maksmise
kord; 4. Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja
määramise kord; 5. Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord. Muudeti Vallavara kasutamise
korra § 45 punkti 1. Algatati Pansionaadi detailplaneeringu koostamise. Otsustati osaleda Läänemaa korraldatud
jäätmeveo ühishankes. Korraldati Noarootsi valla 2011.
aasta vallaeelarve I lugemine. Kinnitati vallavanema
töötasuks 1150 eurot. Anti nõusolek osalemiseks loodavas
MTÜ-s. Kehtestati Noarootsi Vallavolikogu määruste
muutmine seoses euro kasutusele võtmisega.
NOAROOTSI VALLAVALITSUSE 21.detsembri 2010
istungil: Lõpetati hooldus. Vabastati 2011.aasta
maamaksust 13 euro ulatuses 5 represseeritut. Valla maaja arendusnõunik määrati puurkaevu ja puuraugu asukoha
kooskõlastajaks. Kehtestati Noarootsi Vallavalitsuse
infoturbepoliitka. Muudeti valla 2010 aasta eelarvet ja
algatati volikogu õigusakt Noarootsi 2010 a IV lisaeelarve. Vallavanem andis teada, et Rootsi kuningafond on
eraldanud Osmussaare kabeli konserveerimiseks 100 000
rootsi krooni.
Evi Öövel

vallasekretär

MAAMAKSUST
2010. aasta hakkab lõppema. Palume kõigil maaomani-kel
kontrollida, et maamaks oleks ikka tasutud.
Vallavolikogu otsustas jätta 2011 a. maamaksumäärad
samaks. See tähendab, et maamaksu suurus järgmisel
aastal ei muutu (va eurole üleminekust tulenev ümardamine).
NB! 2011. aastal ei väljastata maamaksuteadet, kui
maatüki maamaks on alla 5 euro.
PUURKAEVU RAJAMISE UUS KORD
1. Puurkaevu soovija esitab vallavalitsusele taotluse puurkaevu asukoha kooskõlastamiseks (taotluse vorm
www.noavv.ee BLANKETID all).
2. Vallavalitsus kooskõlastab puurkaevu asukoha ja tagastab kooskõlastatud taotluse puurkaevu soovijale.
3. Puurkaevu soovija tellib puurkaevu projekti koostamise
vastavat litsentsi omavalt ettevõttelt (litsentsiga puurkaevufirmade loetelu www.envir.ee/1288 ).
4. Puurkaevu soovija esitab puurkaevu projekti koos kirjaliku nõusoleku või ehitusloa (enam kui 50 inimese tarbeks
rajatava nn ühisveevärgi puurkaevu puhul või kui
veetarbimine on üle 50 m3) taotlusega (taotluse vormid
www.noavv.ee BLANKETID all) vallavalitsusele. Tasuda
tuleb ka vastav riigilõiv.
5.Vallavalitsus esitab puurkaevu projekti
Keskkonnaametile kooskõlastamiseks.
6. Pärast kooskõlastuse saamist väljastab vallavalitsus
puurkaevu rajamiseks kirjaliku nõusoleku või ehitusloa.
7. Pärast puurkaevu valmimist esitab puurkaevufirma
puurkaevu andmed Keskkonnaametile keskkonnaregistris
registreerimiseks.
8.Puurkaevu omanik esitab vallavalitsusele taotluse
puurkaevu kasutusele võtuks (taotluse vorm
www.noavv.ee BLANKETID all) koos keskkonnaregistri
väljavõttega. Tasuda tuleb ka vastav riigilõiv.
9.Vallavalitsus väljastab puurkaevu kasutusloa.
Marika Meister
valla maa-ja arendusnõunik
NOAROOTSI TULETÕRJEST
Mitmed kuud on olnud üleval Noarootsi tuletõrje tulevik.
Alguses üsna pessimistlikult alanud teema on jõudmas
lahenduseni. Alates 27.detsembrist Noarootsis kutselist
tuletõrjekomandot enam ei ole.
Et tagada kogukonna turvalisus toimus 21.12 koosolek,
kus otsustati taasmoodustada Noarootsi Tuletõrjeselts.
Seltsil on 18 liiget, kellest 2 on kutselised tuletõrjujad, 2
tuletõrjeautot, esmane tehnika ning soov ja tahe pääste ja
ennetustööd teostada. Juriidiliselt võib tekkida küll mõnenädalane vahe Pürksi komando reageerimises, kuid aasta
algusest üritame olla minimaalses koosseisus valmis reageerima. Samas alustame kohe ka liikmete väljaõpet.
Esimeseks aastaks on seltsil ka ressursid olemas vallapoolse toetuse ja sõlmitava Päästekeskuse lepingu näol.
Tänan kõiki, kes aitasid kaasa Pürksi komando järjepidevuse tagamisel ning tundsid muret kogukonna turvalisuse
eest
Aivar Kroon
vallavanem

HOIA PÕLEVAL KÜÜNLAL SILMA PEAL
Päästeteenistus tuletab meelde, et põlevat küünalt ei tohi
järelevalveta jätta, lahtisel tulel hoidku silma peal
täiskasvanu.
Tuleohuga tuleb arvestada juba küünlale asupaika valides.
Tegemist on siiski lahtise tulega, mis on suur ohu allikas.
Küünal tuleb paigutada mittepõlevale alusele ja paika, kus
leegi lähedal pole tuld võtvaid esemeid, näiteks kardinat
või kuuseoksi. Puit või paber küünla aluseks ei sobi.
Põleva küünla juures olgu täiskasvanu, sest küünal võib
sulades või tuuletõmbega ümber kukkuda.
Üpriski sagedased on ka juhtumid, kus süttib küünla
kaunistus. Edasi võib tuld võtta laud, kardinad ja muu
sisustus. Lauakaunistuste või kaunistusrosettidega
küünlaid ei peaks üldse süütama, sest kaunistus on
põlevast materjalist ja võtab kergesti tuld.
Tulekahju korral helista kohe hädaabinumbrile 112 ning
asu siis ise võimalusel tuld kustutama. Abi kutsumisega
viivitades võib tulekahju suuremaks paisuda.
SUITSUANDUR
Palume kontrollida suitsuandurite korrasolekut!
Elu võib päästa vaid korras suitsuandur!
HELKUR
Pimedas liikudes võib teedel näha paljusid helkurita lapsi
ja täiskasvanuid. Kandke helkureid, sest see võib päästa
Teie elu!
KUIDAS TOIMUB EUROLE ÜLEMINEK
Euro võetakse kasutusele 1. jaanuaril 2011
alates 1.detsembrist 2010 kuni 30.juuni 2011 vahetavad
kõik pangakontorid kroone eurodeks ümber ametliku
kursiga 1 eur = 15,6466 kr
Eesti Pank vahetab kroone eurodeks tähtajatult ja teenustasuta
uuel aastal kahe esimese nädala jooksul on kroon ja euro
paralleelselt käibel võrdväärse maksevahendina
Pangakontodel vahetatakse kroonihoiused automaatselt
eurodeks 1. jaanuaril
Krooni sularaha on võimalik vahetada eurodeks ka Pürksi
postkontoris
1.-15. jaanuaril (kaasa arvatud laupäevad
ja pühapäevad)
Palume kõigil vallaelanikel, kellel tekib probleeme kroonide eurodeks vahetamisel, anda sellest teada vallavalitsusse telefonil 4724350. Sel juhul püüame aidata transpordiga.
Aivo Hirmo
abivallavanem
UUDIS
Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas Noarootsi
Rahvaseltsile toetuse Vööla mere tervendamiseks ja
ökoloogilise potentsiaali parandamiseks. Eesmärgiks on
aerupaadiga pääsu tagamine nn Suur ja Väikse mere
vahel, ning senise truubi asendus sillaga.
Aivar Kroon
vallavanem

Haigushüvitist maksavad tööandja ja haigekassa
Gripihooaeg on alanud ning igaühele meist võib
ootamatult
kallale
kippuda
mõni
viirus
või
külmetushaigus. Enesetunde halvenedes on alati
soovitatav pöörduda perearsti poole, kes vajadusel
väljastab haiguslehe. Ühes aastas väljastavad Eesti arstid
ligi 300 000 haiguslehte. Haigekassa statistika näitab, et
enim
haiguslehti
väljastatakse
just
seoses
külmetushaigustega oktoobris-novembris ja märtsisaprillis.
Haiguslehe saab arst kirjutada inimesele, kes käib tööl ja
on tööandja poolt ravikindlustatud. Hüvitise eesmärk on
kompenseerida töötajale haigestumise ajal saamata jäänud
töötasu teatud ulatuses. Alates 2009. aastast maksavad
haigushüvitist nii tööandja kui haigekassa. Haigushüvitiste
puhul on oluline teada, et kolme esimese haiguspäeva eest
hüvitist ei maksta. Alates 4. päevast maksab hüvitist
tööandja 70% töötaja viimase kuue kuu keskmisest
töötasust. Haigekassa hakkab hüvitist maksma alates 9.
päevast. Haigekassa makstava haigushüvitise määr on
samuti 70%, kuid hüvitise arvutamise aluseks on inimese
töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaasta
sotsiaalmaksuga maksustatud tulu.

se kätte hiljemalt 30 päeva jooksul alates lehe jõudmisest
haigekassasse. Tööandja peab omapoolse hüvitise välja
maksma palgapäeval või vähemalt 30 päeva jooksul alates
lehe saamisest. Eesti Haigekassa Pärnu osakond

Raseda haigestumise korral ning tööõnnetuste ja
kutsehaigestumiste tõttu väljastatud haiguslehtede
puhul tööandja hüvitist maksma ei pea. Sellistel
juhtudel maksab haigushüvitist haigekassa alates 2.
päevast – raseda haigestumise korral 70% määras ja
tööõnnetuste ning kutsehaiguste tõttu 100% määras.

KIRIKU TEATED
24. detsembril kell 13.00 jõululaupäeva jumalateenistus
Rooslepa kabelis
24. detsembril kell 16.00 jõululaupäeva jumalateenistus
Noarootsi kirikus
31. detsembril kell 14.00 vana-aasta jumalateenistus
Noarootsi kirikus armulauaga.

Hooldushüvitisest
Hooldushüvitist maksab haigekassa:
• alla 12-aastase lapse põetamise korral kuni 14
kalendripäeva;
• teiste perekonnaliikmete kodus põetamise korral
kuni 7 kalendripäeva;
• alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega
lapse hooldamise korral, kui lapse hooldaja ise on
haige või talle osutatakse sünnitusabi kuni 10
päeva.
Haigekassa statistika näitab, et aastas väljastavad Eesti
arstid üle 100 000 hoolduslehe. Keskmiselt põetab
lapsevanem last 9 päeva. Kui varem jäid haigete lastega
koju valdavalt emad, siis nüüd on hakanud tõusma
hoolduslehe võtnud isade arv.
Hüvitist maksab haigekassa hoolduslehe alusel esimesest
päevast 80% määras. Hüvitis arvutatakse sarnaselt
haigushüvitisega
eelmise
aasta
keskmiselt
sotsiaalmaksuga maksustatud tulult.
Hoolduslehe võib arst vajadusel väljastada ka pikemaks
ajaks kui hüvitise maksmise periood. Piirang on ainult
hüvitise maksmise perioodil, mitte hoolduslehe kestusel.
Haigus-või hooldus leht tuleb tööle naastes esitada oma
tööandjale, kes selle omakorda peab haigekassale
edastama 7 päeva jooksul. Haigekassalt saab haigushüviti-

PÜRKSI POSTKONTOR
23. dets. 8.00 -11.30 ja 31. dets.8.00-10.30.
Seoses euro kastuselevõtmisega
1. jaanuaril 2011 kella 12.00-15.30.;
2.-15. jaanuaril E-R 9.00-13.00; L ja P 11.00-15.30
TEADE
Alates 01.01.2011 ei arvle Noarootsi Soojus OÜ enam
sularahaga.
Maie Lilleorg
EHITUSINSPEKTORI VASTUVÕTUAJAD
29.12.2010 ehitusinspektori vastuvõttu vallamajas ei
toimu!
2011.a. toimub vastuvõtt järgmistel päevadel:jaanuaris –
12 ja 26 , veebruaris – 9 ja 23 ja märtsis – 9 ja 23.

KOHVIK “Birkas” Pürksis.
Avatud
E-N kella 10.00-17.00, 19.00-22.00
R kella 10.00-14.00, 20.00-02.00
L
kella 20.00-02.00
P suletud
Pakume kohapeal küpsetatud saiakesi ja kooke. Võimalik
tellida soolaseid ja magusaid torte, kooke ja pirukaid.
Ettetellimisel sünnipäeva - ja peielauad kuni 25-le
inimesele.
Teave tel 47 57180 või 56917697 Marge
*
Müüa küttepuid. Tel.5110796.

ÕNNITLEME JUUBILARE!
LINDA ALLIKAS
TÕNU TEE
JUTA AJAOTS
LINDA TARA

Noarootsi Valla Teatajat annab välja Noarootsi Vallavalitsus, koostaja Evi Öövel. Kirju saab saata e-posti
evi.oovel@noavv.ee või tuua vallasekretärile, Leht ilmub peale 15 kuupäeva.Tasuta. Trükiarv 370

