Oktoober 2014

„Noarootsi Valla Teatajat” annab välja Noarootsi Vallavalitsus.
Artiklid saata kuu 20. kuupäevaks e-postile: vv@noavv.ee või tuua vallasekretärile. Ajaleht ilmub igakuiselt kuu viimasel neljapäeval.

Noarootsi valla 2014. a. kaunim kodu
„Kaunis Kodu“ hindamiskomisjon:
2014. aasta valla „Kaunis Kodu“ konkursi
väljakuulutamine ja kodude külastamine jäi
kaunisse sügisesse aega. Kuigi suvine lilleilu oli
hääbunud, olid aiad kaetud sügisese kirju ja
lõhnava lehevaibaga, ning komisjonil oli
võimalik nautida kruntide üldist heakorda,
haljastust, talusiltide, veesilmade ning kiviaedade
ilu.
Neljaliikmeline komisjon (Jana Kuldmaa, Alar
Uus, Margus Laidmets, Triin Lepp) hindas 2014.
a. „Kauneima Kodu“ tiitli vääriliseks Helju ja

Valla arengu
toetamine
TRIIN LEPP,
MTÜ Noarootsi Tuuleenergia juhatuse liige, vallavanem:
15. oktoobril oli MTÜ Tuuleenergia sügisvooru projektide
esitamise tähtaeg. Sellel korral esitati kokku 12 taotlust
summas 22 538,99 €. MTÜ üldkoosolek otsustas toetada
järgmisi mittetulunduslikke tegevusi (summas 15083,42
€): „Nuckö mälumänguturniir“,“Tervendav talvepäev
kehale ja hingele“, „Pürksi käsitöökoja sanitaarruumi
ehitus“, "Uisutee Österby-Haapsalu vahel veebruaris
2015", "MTÜ Riguldi Jahi- ja Kalameeste Seltsi Kivimäe
kinnistu kuur-lauda renoveerimine", „Külateater“,
„Noaorootsi valla mainefilm I osa“, „Kõik Noaorootsi
valla elanikud trenni“, „Kairo Kivi osalemine kardispordi
maailmakarikavõistlustel“, „Pürksi poe välisfassaadi
korrastamine“.
Kõik rahastatud projektid viiakse ellu hiljemalt 2015. aasta
juuni lõpuks. Projektide koondtabel koos toetussummadega on üleval valla kodulehel:
https://noarootsi.kovtp.ee/et/noarootsi-tuuleenergia-mtu.
Lisaks MTÜ toetustele on ka vallas kehtiv „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord“
(volikogu määrus nr 17, 16.06.2014). Selle korra alusel
antakse võimalus valla sihtasutustele, mittetulundusühingutele, seltsingutele ja füüsilistele isikutele taodelda
tegevustoetust, projektipõhist toetust, ühekordset toetust
ning projektide kaasfinantseerimist. Tegevustoetuse
taotlemiseks 2015. a on taotlemise tähtaeg 15. november.
Taotlusvormid ja kord:
https://noarootsi.kovtp.ee/et/asjaajamisjuhised-jablanketid.

Arder Väli krundi Dirhami külas Nurga
kinnistul. Komisjon märkis eraldi ära ka
Maris ja Enn Narussoni kodurajamisel tehtud töö Kasesalu kinnistul. Aitäh peredele, kes
meid vastu võtsid, tänu teile on Noarootsi
kaunis paik!
Noarootsi vallas tunnustatakse kauneid
kodusid aastast 1999. 2014. a. tunnustused antakse üle valla vabariigi aastapäeva pidulikul
aktusel veebruaris.

Noarootsi Vallavalitsus ja
Vallavolikogu
Noarootsi Vallavalitsuse 25. septembri 2014 istungil otsustati: eraldada sotsiaaltoetusteks 140,40€. Väljastada garantiikirjad huvikooli kohamaksu tasumise kohta
2014/2015 õa; Noarootsi Soojusel heakorrastada Pürksi keskus 15 (Katlamaja) territoorium
10. oktoobriks. Remontida teelõik Väike-Einbi külas. Nõustuda katastriüksuse
52001:001:0059 jagamisega kaheks. Kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saajate
projektiaruanded ning maksta välja toetuse viimane osa. Määrata seni reformimata maa
5200040 Tahu tee katastriüksuse sisse. Määrata projekteerimistingimused olmehoonele
Einbi külas. Tutvustati Noarootsi valla 2014. aasta II lisaeelarve projekti.
10. oktoobri istungli otsustati: anda ehitisregistris menetleja rollis olevale valla maa- ja
arendusnõunikule ka dokumentide allkirjastamise õigus. Anda ehitusluba abihoone
ehitamiseks Telise külas Ranniku katastriüksusele. Eraldada sotsiaaleluruum, lõpetada
hooldus. Jagada katastriüksus 52001:005:0257. Algatada volikogu õigusakt „Maa
munitsipaalomandisse taotlemine“. Teha ettepanek J.Jürissonile detailplaneeringu
algatamiseks. Vallavalitsusse välja kutsuda Silgurahul oleva haagise omanik. Kuulati
M.Meisteri informatsiooni 2015. a hajaasustuse programmist, Aulepa tuulepargi kahe
tuuliku remondist ja teelõikude sulgemisest, KOV ühise jäätmekava algatamisest. Otsustati
eraldada 495 € ühekordset toetust Kairo Kivile kardi maailmakarikavõitlustel osalemise
kulude katteks. Otsustati Noarootsi valla 2014. a II lisaeelarve projekt saata volikogusse
arutamiseks ja vastuvõtmiseks. Kuulati Triin Lepa informatsiooni valla teede talihoolduslepingute pikendamise kohta.
23. oktoobri istungil otsustati: eraldada ravimitoetust 97,37 €. Mitte toetada
üldhooldekodu kohatasu tasumist valla poolt. Kinnitada Einbi küla / Enby külavanemaks
Monika Miilsaar ja Suur-Nõmmküla / Klottorpi külavanemaks Rein Sepp. Kiita heaks
hajaasustuse programmist toetuse saanud projekt ja maksta toetuse saajale välja seni saamata
toetuse osa. Lubada sulgeda 5200010 Höbringi-Aulepa tee lõigus 5200058 Jüri-Tooma teest
kuni 16122 Nõmmküla-Aulepa-Österby teeni 13.11.2014 kella 8.00 kuni 6.12.2014 kella
16.00. Väljastada tee ajutise sulgemise luba nr 2, Eesti Energia Aulepa Tuuleelektrijaam OÜl tasuda Noarootsi vallale tee sulgemise maks. Kuulati informatsiooni Noarootsi Kaunistamise Seltsi taotluse kohta.
Noarootsi Vallavolikogu 20. oktoobri 2014 istungil otsustati: vastu võtta Noarootsi
valla 2014. a II lisaeelarve. Taotleda seni reformimata maa munitsipaalomandisse. Võtta
vastu Läänemaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2009-2015 ning algatada Läänemaa
kohalike omavalitsuste üksuste ühise jäätmekava koostamine 2015-2020. Muuta Noarootsi
Vallavolikogu 2.12.2013 otsuse nr 9 „Noarootsi Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude nimetamine“ punkt 1.2. Kuulati vallavanem Triin Lepa teavet vallavalitsuse tööst ja
abivallavanem Aivo Hirmo infot Pürksi-Österby kergliiklustee projektitaotluse koostamisest.

Valla Teataja paberkandjal tellimiseks andke teada vallasekretärile tel 47 24 350. Elektroonse lehe tellimiseks e-mailile ja vallaelanike e-listiga liitumiseks saatke kiri
elanikud@noavv.ee. Reklaami hind: Ärikuulutused ja reklaam valla ettevõtjatele ja eraisikutele 0,1 eur/cm², teistele 0,3 eur/cm².

Uudiseid sotsiaaltöö valdkonnast
IRMELI ALT, sotsiaaltöötaja:

Septembri lõpus võttis volikogu vastu kolm uut määrust, mis suuremal või
vähemal määral mõjutavad elanikke ja mul on hea meel teha nendest
lühike ülevaade. Kõik need määrused kehtivad Noarootsi valda sisse
kirjutatud inimestele.

1. Koduteenuste loetelu, osutamise tingimused ja kord
Koduteenus on mõeldud kõrvalabi vajavatele eakatele või puudega
inimestele, et nad saaksid võimalikult kaua elada omas kodus. Koduteenus võib koosneda ühest või mitmest järgnevast tegevusest: koristamine,
puude või muu küttematerjali tuppa toomine, talvel õuealal jalgtee lumest
puhastamine, pesu pesema viimine, koduteenust saava inimese pesema
viimine, vee tuppa toomine, tuha ja prügi välja viimine, suitsuanduri
korrasoleku kontrollimine, toiduainete ja ravimite, majapidamistarvete
toomine, koduteenust saava inimese maksete tasumine koduteenust saava
inimese raha eest, abistamine asjaajamisel, arsti juurde viimine, ajakirjade
või ajalehtede tellimine, raamatukogust raamatute toomine või posti
postkastist toomine. Koduteenus võib olla nii tasuta kui ka tasuline,
olenevalt inimese varalisest seisust ja pärijate olemasolust. Koduteenuse
taotlemiseks tuleb esitada avaldus vallavalitsusele. Sotsiaaltöötaja võtab
inimesega ühendust ja tuleb kodukülastusele, et siis koos läbi arutada täpsed
teenuse vajadused ja hinnata inimese olukorda. Sotsiaaltöötaja esitab
taotluse koos hindamiste tulemustega ja vajadusel täiendavate dokumentidega ning oma ettepanekuga vallavalitsusele. Vallavalitsus sõlmib
inimesega koduteenuse osutamiseks kirjaliku lepingu, kus on kirjas teenuste
loetelu ja tingimused. Koduteenust hakkab osutama koduhooldustöötaja.

2. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude
piirmäärade kehtestamine
Toimetuleku arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele
kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad on järgmised: 1) korteri üür
või hooldustasu – tegelik kulu 1 m² normpinna kohta kuus; 2) kütteks ja
soojavee varustuseks tarbitud soojaenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumis tegelik kulu 1 m² normpinna kohta kuus ja kaugkütteta
(ahi-, gaas- ja elektriküttega) eluruumis kuni 1,90 eurot 1 m² eluruumi
normpinna kohta kuus; 3) tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus - kuni 3 m³ üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 2 m³ iga järgneva
pereliikme kohta kuus; 4) tarbitud elektrienergia maksumus - kuni 22,90
eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 7 eurot iga järgneva
pereliikme kohta kuus; 5) tarbitud majapidamisgaasi maksumus – kuni
9,60 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 4,80 eurot iga järgneva
pereliikme kohta kuus; 6) maamaksukulud – kuni 0,17 eurot 1 m² kohta
kuus, kuid mitte rohkem kui kolmekordne elamualune pind; 7) hoonekindlustuse kulud – kuni 0,15 eurot 1 m² eluruumi normpinna kohta kuus;
8) tegelik olmejäätmete veotasu – kuni 11,09 eurot pere kohta kuus.
Tähtsad on need arvud kõigile, kellel on vajadus taotleda vallavalitsuselt
sissetulekupõhist toetust, kus ka arvestatakse eluaseme kuludega. Sissetulekupõhiste toetuste arvestamisel lahutatakse eelmise kuu sissetulekutest
sellel kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud arvete alusel, kuid mitte üle
toimetulekutoetuse määramiseks kehtestatud eluruumi alaliste kulude
piirmäära.

3. Sotsiaaleluruumi andmise ja kasutamise kord
Sotsiaaleluruum ehk tuba Pürksis asuvas sotsiaalmajas on mõeldud
inimesele või perekonnale, kes mingil põhjusel (loodusõnnetus, tulekahju, veeuputus, majanduslik toimetulematus, tervislik toimetulematus)
ise ei ole suuteline seda endale tagama ja kellel puudub seadusjärgne
ülalpidaja. Avaldus sotsiaaleluruumi taotlemiseks tuleb esitada
vallavalitsusele. Kui juhtub, et inimene sooviks sotsiaaleluruumi, kuid päris
täpselt ei kuulu eelpool kirjeldatute hulka siis saab avalduse ikkagi esitada.
Selle avalduse vaatab läbi sotsiaaltöötaja, vabade tubade olemasolul
sotsiaalmajas küsib sotsiaaltöötaja taotleja käest täiendavaid küsimusi ja
saadab avalduse edasi vallavolikogu sotsiaalkomisjonile ettepaneku
tegemiseks. Sotsiaalkomisjon teeb oma ettepaneku avalduse osas vallavalitsusele. Vallavalitsus otsustab sotsiaaleluruumi andmise või mitte
andmise.
Täiendavat infot saab vaadata valla kodulehelt, Riigi Teatajast või
sotsiaaltöötajalt.

Kas Noarootsi vald
on spordisõbralik
omavalitsus?
PEETER LUSMÄGI, EOK liikumisharrastuse juht:
Olles poolteist aastat elanud Pürksis ning kogukonna elu
vahetult kogenud, võiks pealkirjas püstitatud küsimusele
vastata pikemalt mõtlemata jaatavalt. Kuid, kas see on ka
tegelikult nii ja kuidas on lood Noarootsis võrreldes teiste
omavalitsustega?
Sellele annab vastuse Eesti Olümpiakomitee (EOK) poolt
läbiviidud uuring, mida oleme kõigis omavalitsustes
rakendanud 2004. aastast. Selle aja jooksul on iga-aastaste
sporditoetuste maht kasvanud 22 miljoni euro võrra ning 2013
suunasid omavalitsused liikumisharrastusse ja sporti kokku
58 miljonit eurot. Keskmiselt läks omavalitsustel möödunud
aastal 4,08% eelarvevahenditest spordi toetuseks.
Viimase kümne aasta jooksul on joonistunud välja ka selge
tendents, kus investeeringute maht on oluliselt vähenenud –
kui 2004 ja 2005 suunati „betooni“ pea 50% spordieelarvest,
siis tänaseks on see ca kolmandik. On ju paljudes kohtades ka
objektid eurorahade toel tänaseks lõplikult valminud. Tänasel
päeval suunavad omavalitsused rohkem raha objektide
ülalpidamiseks ning „inimestesse“, st ürituste ja koolituste
läbiviimisteks, spordiklubide ja treeningrühmade toetamiseks
jms.
Aga tulgem nüüd Läänemaa juurde. Meie uuring tõi välja, et
keskmiselt läheb meie maakonna omavalitsustes sporti 3,56%
kogu omavalitsuste eelarvetest. Seda keskmist ületavad
Haapsalu linn (5,90%), Hanila vald (5,29%) ja rõõm tõdeda,
et ka Noarootsi vald (3,76%).
Kui me jätame kõrvale investeeringusummad ning lähtume
sellest, kui palju omavalitsused nn pehmet raha spordile
eraldavad ehk inimestesse otse investeerivad, siis siin on
Noarootsi positsioon veelgi parem. Maakonna keskmine on
34,74 eurot inimese kohta. Juhib taas Haapsalu 59,62 euroga,
kuid Noarootsi on tublil teisel pügalal 55,87 euroga.
Ülejäänud kaheksal maakonda kuuluval omavalitsusel on
vastav näitaja 20 eurot või veelgi vähem.
Olen veendunud, et kohalikel omavalitsusel on laste- ja
noortespordi edendamisel oluline sotsiaalne roll noorte eluks
ettevalmistamisel, kehalise võimekuse ja tervise
tugevdamisel ning kaasaja tsivilisatsiooni pahedest eemale
hoidmisel. Hea meel on tõdeda, et meie vallas on spordi
toetamine au sees.

Politsei vastuvõtuajad
Noarootsi vallas
KIUR KLIPPBERG, piirkonnapolitseinik:
Alates 1. oktoobrist on muutunud Politsei- ja Piirivalveameti
töökorraldus. Sellest kuupäevast alates teenindab Noarootsi valda
piirkonnapolitseinik Kiur Klippberg, kes võtab elanikke vastu iga
kuu esimesel teisipäeval kell 9-10 Noarootsi vallamajas Pürksis.
Vajadusel saab piirkonnapolitseinikuga kontakti tööpäeviti kell
8–16.30 telefonil 51 68167 või kirjutades e-posti aadressil
kiur.klippberg@politsei.ee.
Kiiret reageerimist vajavate juhtumite puhul soovitan kindlasti
helistada telefonil 110, sest siis jõuab väljakutse lähima patrullini
ja abi võimalikult kiiresti kohale. Sellisteks juhtumiteks on
kindlasti need, kui on oht kellegi elule või tervisele, või toimumas
on õiguse-rikkumine, kus õiguserikkuja on kohapeal või vahetult
lahkunud ning suur on tõenäosus, et teda õnnestub tabada nn
kuumadel jälgedel.

Valla Teataja paberkandjal tellimiseks andke teada vallasekretärile tel 47 24 350. Elektroonse lehe tellimiseks e-mailile ja vallaelanike e-listiga liitumiseks saatke kiri
elanikud@noavv.ee. Reklaami hind: Ärikuulutused ja reklaam valla ettevõtjatele ja eraisikutele 0,1 eur/cm², teistele 0,3 eur/cm².

Sügisesed toimetused
Sutlepas

Raamatukogude
Info- ja Kataloogisüsteem RIKS

DANGUOLE TAMBERG, Sutlepa Vabaajakeskuse juhataja:

SERLI HEERINGAS, raamatukogu juhataja:

Kätte on jõudnud sügis ning sellega koos ka
aktiivsem lugemise periood. Siinkohal püüab
raamatukogu kasuks olla info kättesaamisel
internetist.
Eelmisel aastal liitus programmiga RIKS 19
Läänemaa raamatukogu. Programm on kasutajasõbralik ning pakub eelnevaga võrreldes uusi
võimalusi. Lugejal on võimalik seda kasutada
aadressil laanemaa.webriks.ee ning kohe avalehel
on võimalik teha endale vajaliku raamatu otsing.
Klõpsates raamatu pealkirjale, avaneb kirje ning
raamatukogud, kus vastav teos asub. Lahter vabad
näitab, kas teos on kohal või välja laenutatud.
Tagastamistähtaega näeb, kui klõpsata raamatukogu nimel. Samasugust otsingut saab teha ka
uudiskirjanduse puhul, valides vasakust menüüst
uudiskirjandus ning seejärel rippmenüüst vastav
raamatukogu. Uudiskirjandus on üleval 30 päeva
ning üldjuhul jõuab uus raamatupakk raamatukokku kuu alguses.

"Kõik kõrvitsast". Foto: Danguole Tamberg

Juba puhuvad jahedad sügisesed
tuuled ja õhtud lähevad
pimedamaks. See paneb ka
ajaratta kiiremini käima – kõigil
on palju tegemisi ja vähem vaba
aega. Sellegipoolest loodan, et
vastu talve tärkab inimestes
tahtmine oma idee ja osalusega
vabaajakeskusesse tulla ja
niimoodi meie tegevusi rikastada.
Nagu ilmselt iga asutuse juhataja,
unistan ka mina sellest, et iga
järgnev üritus pakuks inimestele
häid elamusi ja tooks juurde
rohkem osalejaid.
Sutlepa Vabaajakeskus – see poolpeidus
seisev maja on nende kolme aasta jooksul
juba jõudnud ennast täita hea aura ja sooja
hingega. Ilma inimesteta oleks see maja
lihtsalt üks ehitis. Seepärast on iga inimene,
kes keskusest läbi astub, tähtis ja alati
oodatud!
Meie majas on juba toimunud palju üritusi.
Mõnest üritusest on kujunenud traditsioon –
vastlad, lõikuspühad, jõulude-eelne kuuse
kaunistamine ja sügisene pere spordipäev –
mis on vägagi positiivne, sest peetakse
traditsioone ju ühtsustunde aluseks. Äsja
olnud spordipäeval proovisime liikumise
aasta raames midagi uut – toimus
orienteerumine, mis ei olnud üksnes
kõndimine ja objektide kogumine, vaid asjal

oli juures ka kunstiline maik: ülesannete
hulka kuulusid näiteks pildistamine ja
inimpüramiidi ehitamine. Kes orienteerumisest osa võtta ei soovinud, sai
end liigutada tubastemas tingimustes –
keskuse saalis juhendas Eha Toomsaar
võimlemist.

Uue programmiga seoses saavad laenutajad nüüd
ka elektroonilise meeldetuletuse laenuaja lõppemisest, mis Noarootsi raamatukogus on 28 päeva.
Kui raamatut ei ole võimalik õigeks ajaks tagastada,
tuleks raamatukogule teada anda meeldetuletusele
vastates. Võimalusel saab raamatuid pikendada.
Jätkuvalt saab infot ka raamatukogu telefonil 47
24357 või kirjutades rk@noavv.ee ning muidugi
kohapeal raamatukogus.

Veel tähistasime sügisest lõikuspüha.
Sel aastal keskendusime kõrvitsale, sest
need oranžid köögiviljad olid meil
keskuse juures kasvatatult kenasti
käepärast. Ürituse käigus valmistasime
kõrvitsatest erinevaid toite ja hoidiseid.
Ka argipäeviti on keskuses põnev.
Esmaspäeviti täidavad meie kandlelapsed keskuse muusikaga, teisipäeviti
toimub improvisatsioonitund lastele,
täiskasvanutel on üle nädala teisipäeviti
jooga. Reedeti saavad lapsed meisterdada.
Peale puhkuseperioodi on tagasi jõusaali kasutajad ning kangasteljed ootavad vaibakudujaid. Vajadusepõhiselt
käib meil juuksur Kaie. Tulevikus võib
huvilistel olla võimalus kasutada ka
massööri või kosmeetiku teenuseid.
Tegevusi ja tegemisi jätkub! Novembris
on plaanis pidada ka kadripäeva täika,
mistõttu võivad kõik käsitööhuvilised
juba praegu usinasti tööle asuda, et sel
päeval keskuses oma loominguga kaubelda saaks.
Kohtume Sutlepa Vabaajakeskuses!

TEERISTI VILLA KOHVIK PASLEPA KÜLAS

AVATUD K-P 17-21

Valla Teataja paberkandjal tellimiseks andke teada vallasekretärile tel 47 24 350. Elektroonse lehe tellimiseks e-mailile ja vallaelanike e-listiga liitumiseks saatke kiri
elanikud@noavv.ee. Reklaami hind: Ärikuulutused ja reklaam valla ettevõtjatele ja eraisikutele 0,1 eur/cm², teistele 0,3 eur/cm².

Külade nimede õigekirjast
MARIKA MEISTER, maa- ja arendusnõunik:
Vastavalt regionaalministri 19.06.2013 määrusele nr 6 „Kohanimede
vormistamise ja kasutamise kord“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/126062013005) on muudetud valla külade nimede kirjutamise vormi. Vastavad
muudatused on sisse viidud erinevatesse riiklikesse registritesse (ADS,
EHAK, ehitisregister, kinnistusregister, maakataster, rahvastikuregister jm).
Muudatustega kõrvaldati topelt liigisõnad, nt Suur-Nõmmküla küla asemel
hakkab olema Suur-Nõmmküla. Rööpnimena esinevatest võõrkeelsetest
kohanimedest jäetakse ära eestikeelne liigisõna, nt varasema nimekuju Pürksi /
Birkas küla uus nimekuju on Pürksi küla / Birkas, Suur-Nõmmküla / Klottorp
küla asemel aga Suur-Nõmmküla / Klottorp. Rööpnimede käänamisel
käänatakse mõlemat nime, näiteks Pürksi külasse / Birkasesse, SuurNõmmkülas / Klottorpis.

Teated:
30. oktoobril kell 15 toimub Pürksi kultuurimajas ARUTELU, kus
käsitleme Noarootsi valla turvalisuse küsimusi! See on hea võimalus
avaldada arvamust ja rääkida kaasa enda ja oma lähedaste elukeskkonna turvalisemaks kujundamisel.
Lisainfo: 47 32 832; Sirje.treiman@politsei.ee.
Noarootsi Lasteaed soovib toiduvalmistamisel kasutada võimalikult
palju KOHALIKKU TOORAINET. Pakkuge meile kõrvitsat, õunu jne!
Anne Schönberg, 47 41 163.
Noarootsi valla „HEA ISA“ tiitel antakse isale, kes on tubli lapsevanem,
kodu ning perekonna väärtustaja ja eeskujuks teistele lapse/laste
kasvatamisel. Samuti tegutsenud silmapaistvalt kutse või tegevusalal
ja/või ühiskondlikus elus. Ettepanekud kandidaatide osas palume
esitada vallamajja 1. novembriks. Kontsert ja tunnustamine 7. nov. kell
18.
NOAROOTSI KÕRTSIS novembris: 1. novembril kell 21 Lõikuspidu saagid salves ja aeg pidutseda! Kolhoosirahvast tantsutab
"AbsolutLühis". Kavas: kolhoosi esimees peab tänukõne ja jagab
aukirju; brigaadid võistlevad; pakutakse külasuppi ja rukkileiba;
puhvet avatud kuni 02. Pilet 3 €. 8. novembril kell 21 ans. "INGLE".
Tähistame isadepäeva. Sissepääs 3 €.
PÕÕSASPEA NEEMEL on loendatud sellel sügishooajal KIK-i
finantseerimisel lindude rännet, nagu ka 2004. ja 2009. aastatel. Kuna
tegu on ülemaailmselt unikaalse kohaga, siis sellega seoses
tutvustatakse projekti tulemusi ja näidatakse hooaja jooksul
kogunenud loodusfotosid. Üritus toimub Noarootsi loodushariduskeskuses 3. novembril kell 17.30-19. Üritusele on teretulnud
kõik linnuhuvilised, aga eriti ka kohaliku regiooni ametnikud ja
huvigrupid, keda uusim teave võib huvitada turismi, valla eripära või
looduskaitse seisukohast. Lisaks 3. novembri hommikul võivad
huvilised tulla ka Põõsaspea neeme tippu tutvuma rändeloendustega
kohapeal. Tõenäoliselt massilist rännet enam siiski pole – rändehooaeg hakkab läbi saama. Soojad riided selga! Lisateavet on projekti
kodulehel: www.eoy.ee/poosaspea.
Projektijuht Margus Ellermaa.
NOAROOTSI MÄLUMÄNG alustab 4. novembril. Esimest korda said
mälumängusõbrad kokku 2001. a sügisel. Nüüd alustame mälumängu
14. hooajaga. Saame kokku üks kord kuus, kuu esimesel teisipäeval kell
19 Pürksi kultuurimajas. Võistkonnad on 3-liikmelised. Mälumängu
küsimused koostab Margus Maiste. Info: Tiiu Tulvik, 47 24 356.
KÜLATEATER ALUSTAB! Kui sulle meeldib näitemäng, siis on nüüd just
õige aeg endast märku anda! Kirjuta ylle.berg@mail.ee või helista
52 00 913 (Ülle). Esimene kokkusaamine 9. novembril kell 14 Noarootsi
kõrtsis.

Õnnitleme juubilare!

Uus väike vallakodanik!

September
Eduard Teder 90

Oskar Ling 23.09.2014
Palju õnne vanematele
Jelena ja Andres Ling!
*
Madis Kõrvemaa 25.09.2014
Palju õnne Liina Seiton
ja Mattias Kõrvamaa!

Oktoober
Dzidra Tennisberg 80
Ilma Krämann 75

Teatame kurbusega, et 20. oktoobril
suri Stockholmis
prof. Hans Friedrich von Rosen,

kes oli paljude noarootslaste sõber.
Ta südames oli alati Saare mõisa
ja Noarootsi heaolu.
Saare Mõis.

Mälestame

Hilda Torim
08.02.1927 - 05.10.2014

Mälestame lahkunud
Evald Allmere`t
29.02.1929 - 03.10.2014
(sündinud Väike- Nõmmkülas, Jüri talus)
Tütretütar Kerly Orulaid

11. ja 25. novembril kell 18 Sutlepa Vabaajakeskuses KUNDALINI
JOOGA JA SHAKTI VENITUSED. Jooga õpetab vabastama ja suunama
oma energiat. Selleks ei ole oluline mitte asendite perfektsus, vaid
enese tundma õppimine ja aktsepteerimine, et Sa oled just selline
nagu sa oled. Võta kaasa pleed ja joogipudel. Osaluspanus 5 eurot.
Anna oma osalemissoovist ette teada kailileht@hotmail.com või
51 02 502, www.siriatma.ee.
Seoses Aulepa tuulepargis asuva kahe tuulegeneraatori remondiga
suletakse ajavahemikul 13.11.2014 kella 8-st kuni 06.12.2014 kella 16ni liiklemiseks HÖBRINGI–AULEPA TEE lõigus Jüri-Tooma teest
Nõmmküla-Aulepa-Österby riigiteeni. Ümbersõit on võimalik mööda
Jüri-Tooma teed, Tuulikute teed, Suur-Nõmmküla teed ja NõmmkülaAulepa-Österby riigiteed. Teekond pikeneb 2,67 km võrra. Ala
sulgemise ja liikluskorralduse eest vastutav isik on Timo Niininen (+358
468 762 173, timo.niininen@moventas.com).
Vabandame ebameeldivuste pärast.

Valla Teataja paberkandjal tellimiseks andke teada vallasekretärile tel 47 24 350. Elektroonse lehe tellimiseks e-mailile ja vallaelanike e-listiga liitumiseks saatke kiri
elanikud@noavv.ee. Reklaami hind: Ärikuulutused ja reklaam valla ettevõtjatele ja eraisikutele 0,1 eur/cm², teistele 0,3 eur/cm².

