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Rannaküla koristustalgud
Talgud toimuvad 06. mail 2017 kell 10-14
Talgute eesmärk
Talgutööd
Kaasa võtta
Talgulistele pakutav
Talgujuht
Talgujuhi telefon
Talgujuhi e-post
Kogunemine

Koristame rannast prügi ja prahti, mida meri on talvega toonud ja teeme
prahist puhtaks teeääred
Prügi koristamine
Ilmastikule vastavad riided. Soovi korral piknikukorv
Talgusupp, imeilus töökeskkond ja hea seltskond
Maire Koppelmaa
5187159
maire.koppelmaa@novavald.ee
Kogunemine kell 10.00 Rannaküla sadamakail

Kevadised koristustalgud!
Ootame kõiki koristama oma koduküla teeääri ja bussipeatusi. Kokku korjatud prügi pange kilekottidega
ühte kohta tee äärde. Vald korjab kotid kokku ja viib jäätmejaama.
Vajadusel informeerige kottide olemasolust Nõva vallavalitsust telefonil 5299364.
Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud
17. aprillist 2017 kuni 19. juunini 2017

Ootame särasilmseid suvetöötajaid Roostale!

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega
maapiirkondades elavatele peredele tagada head
elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike
arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades
asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide,
kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja
autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.
Täpsem
info
Nõva
valla
kodulehel
www.novavald.ee või tel 529 9364.

Suvetöö Roosta mändide vahel ja ranna lähedus on
ideaalse töökoha märksõnadeks ning seda kõike
Sulle pakumegi!
Suvetöötajatest
vajame:
öö-administraator,
administraatori
abi,
puhastusteenindaja,
pesupesija, töömehe abi, teenindaja (peamaja,
rannakohvik), koka abi.
Võta julgelt ühendust kirja teel roosta@roosta.ee
või helista 5256699
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Nõva valla tuleohutu aasta 2016
Eelmine aasta möödus Nõva vallas üsna tuleohutult. 2016. aastal oli vallas kolm tulekahju, eluhoone
tulekahjusid ei olnud ning keegi ei hukkunud. Läänemaal hukkus tules üks inimene üsna 2016. aasta
alguses.
Ei ole enam ilmselt kellelegi uudiseks, et päästjad käivad rohkem ennetustööd tegemas kui tulekahjusid
kustutamas. See on hea, sest näitab inimeste ohuteadlikkuse kasvu ning suhtumise muutumist oma
turvalisuse osas.
Eelmisel aastal nõustasid päästjad Nõva vallas 25 kodu. Ükski kodu korduvkülastust ei vajanud. Kolmes
kodus puudus 2009. aastast alates kohustuslik või töökorras suitsuandur. Positiivne oli see, et valdaval
enamikul kodudest oli olemas korstnapühkija akt ning ka küttekolded olid korras.
Sellelgi aastal nõustatakse kodusid, ja päästjaid on teie uste taha oodata. Kindlasti ei ole vaja nende
külastust karta, sest nad tulevad teid aitama. Võite ka ise neid kohale kutsuda. Te ei pea tegema selleks
muud, kui helistama päästeala infotelefonil 1524 ning oma soovist või probleemist teada andma.
Seniks aga, kuni päästjad ei ole teie juurde juhtunud, mõned mõtted, kuidas saaks oma kodu tuleohutumaks
muuta ning olla valmis ka selleks, kui halbade asjaolude kokkusattumisel peaks kodus siiski tuleõnnetus
juhtuma.
Kui majapidamises on toasooja saamiseks ahi, kamin või pliit, on mõistlik paigaldada lisaks suitsuandurile
ka vingugaasiandur, mis reageerib vingugaasisisaldusele ruumis. Mürgine ving võib tuppa tungida
kütteseadme siibri liiga varasel sulgemisel, suitsuandur sellest märku ei anna. On olemas ka
temperatuuriandur, mis on alternatiivne lahendus suitsuandurile.
Temperatuuriandur reageerib ruumis tõusvale temperatuurile ja annab teatud temperatuuri puhul häiret.
Tõsi, seda tüüpi andurit ei soovitata paigaldada päris eluruumidesse. Seda lihtsal põhjusel − tulekahju
algstaadiumis on temperatuuri tõus madal ja aeglane, kuid suitsu tekib ohtralt, ning sellises olukorras
avastab suitsuandur tekkinud põlengu siiski kiiremini. Küll aga sobib temperatuuriandur garaaži,
katlaruumi, sauna eesruumi.
Kindlasti tuleb ka sellele mõelda, et kui eluruumis siiski tulekahju juhtub, peaksid käepärast olema
esmased tulekustutusvahendid – tulekustutustekk ja 6 kg pulberkustuti. Hea ja kindel vahend pliidil
süttinud toidu kustutamiseks on rasvakustuti. Tulekustutit valides tuleb teada, milliseid põlenguid ühe või
teisega kustutada saab. Kõige levinumad on tulekustutid, millel on peal mitme klassi märgid, näiteks ABC,
BC jne. See tähendab, et sama kustutiga võib kustutada erinevaid põlevaid aineid.
Ära unusta suitsuandurit kord kuus testida! Üksnes siis, kui tulekahju avastatakse võimalikult varases
staadiumis − see tähendab, et suitsuandur on sellest märku andnud ning tule kustutamisega alustatakse
kiiresti (tulekustutusteki või tulekustutiga) − on võimalik ise tulekahju ära kustutada. Sellisel juhul on ka
varakahjud pea olematud ja ei seata ohtu inimeste elusid.
Me ei väsi kordamast, et kui te olete oma kodu ohutuks muutnud, siis palun vaadake üle ka oma lähedaste
ja naabrite kodud. Kas neil on seal ohutu? Kui märkate, et neil on abi vaja, siis aidake neid ise või andke
neist teada. Ärge pigistage probleemi ees silmi kinni! Võtke telefon ja helistage kohalikku omavalitsusse,
päästeametisse, politseisse. Rohkem teie ise midagi tegema ei pea, aga võite olla kindel, et probleemiga
hakatakse tegelema ja lahendus leitakse ühiselt. Kui õnnetus on juba juhtunud, ei ole enam mõistlik hakata
rääkima, et riskikäitumist oli juba ammu näha ning kõigile teada. Siis on juba liiga hilja.
Olge julged ja hoolivad!
Turvalist aastat!
Kätlin Poopuu
Läänemaa päästepiirkonna juhataja
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Meeldetuletus jalgratturile

Käes on kevad ja ilmad lähevad järjest ilusamaks. Soov sõita jalgratta on kõigil, kes armastavad
kaherattalisi sõidukeid. Usutavasti on pika sügise ja talvega ununenud nii mõnigi reegel, mille järgimine
tänaval on turvaliseks liiklemiseks vajalik.
Jalgratast võib iseseisvalt sõiduteel juhtida vähemalt 10-aastane laps, kes on läbinud vastava väljaõppe
ning kannab kaasas jalgrattajuhiluba. Juhiluba peab kaasas kandma kuni 16-aastaseks saamiseni. Koos
täiskasvanuga võib sõiduteel jalgratast juhtida vähemalt 8-aastane laps.
Juhiloa saamiseks tuleb pöörduda esmalt kooli poole. Kui õppeasutuses seda teha pole võimalik, siis tuleb
minna liikluskasvatuse kodulehele (www.liikluskasvatus.ee) ja valida sealt jalgratturite eksamineerijad
(Läänemaa liiklusbüroo).
Tuletan meelde, et alla 16-aastastel on jalgrattaga sõites kiivri kandmine kohustuslik. Kindlasti ei peaks
kinni jääma sõnasse kohustuslik, sest kiiver kaitseb õnnetuse juhtudes reaalselt selle kandja elu ja tervist.
Kiivri kandmine on asjakohane elu ja tervise kaitsmiseks ka täiskasvanutele.
Lisaks eelnevalt loetletud reeglitele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata ka ratta tehnilisele olukorrale.
Kontrollige enne sõitu üle, kas ratta pidurid on töökorras, kas on olemas kõik vajalikud helkurid (ees valge
helkur, taga punane ja mõlema rattaküljel kollane helkur). Veenduge, et signaalkell on kinnitatud, ja
pimedal või halva nähtavuse korral sõitmiseks on olemas ees valge tuli ja taga punane. Jalgrattaga sõitmisel
kehtib, nagu teistegi liiklejate puhul, põhimõte: näe ja ole nähtav! Tuleb teha kõik endast olenev, et end
liikluses nähtavaks teha, eriti pimedal ajal või sajuse ilmaga.
Lisaks sellele, et kõigi loetletud reeglitega arvestada, on vaja arvestada ka teiste liiklejatega, see on ohutuks
liiklemiseks oluline.
Kõnniteel võib sõita: alla 13-aastane jalgrattur ja tema kuni kaks saatjat; väikelast rattatoolis sõidutav
jalgrattur; jalgrattur, kui sõiduteel sõitmine on tee seisukorra tõttu oluliselt raskendatud.
Kindlasti olete kohanud noori, kes sõidavad uhkelt, käed risti rinnal või esiratas õhus, ja tagarattal tasakaalu
katsetavad Nad on ohtlikud kaasliiklejatele ja ka iseendale. Selline käitumine on lubamatu. Igasugune
trikitamine jäägu siiski kõrvalistesse kohtadesse või selleks mõeldud ekstreemspordi parki.
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Tänava- ja maanteepildist jääb silma, et tihti kasutatakse kaherattalisi ka veomasinatena. Kes veab raamile
kinnitatud laudu, kes pakiraamil või juhtraual sõpra. Nagu juba pakiraami nimigi ütleb, on tegemist pakkide
vedamiseks mõeldud alusega. Juhtraamil kellegi sõidutamine võib olla ebaturvaline nii juhile kui ka
kaassõitjale. Ärge vedage esemeid, mis takistavad juhtimist või tekitavad täiendavat ohtu teile endale ja
teistele liiklejatele.
Sõidutada võite ainult sõitjat, kes istub spetsiaalselt selleks ettenähtud istmel ja kannab kinnirihmatud
nõuetekohast kiivrit. See tähendab väikelapse sõidutamist talle ohutul moel.
Jalgrattaga võib sõita ülekäigurajal, kuid sel juhul ei ole jalgratturil eesõigust sõidukijuhtide suhtes.
Soovitan sõiduteed ületada jalgratas käekõrval, et autojuhil oleks aega reageerida ja peatuda. Ootamatult
ülekäigurajale sõitev jalgrattur paneb ohtu iseenda ja tekitab ohtliku olukorra ka äkkpidurdavale autole.
Jalgratas maksab palju, mistõttu peaks kindlasti mõtlema oma kaherattalise sõbra turvalisusele ka sel ajal,
kui kaherattaline on omaniku tähelepanu alt väljas ja järelevalveta. Oma tähelepanekute põhjal saan väita,
et poodide ja koolide juures on palju jalgrattaid lukustamata, kuigi mõnel neist on lukud küljes. Jalgrataste
vargused pole maapiirkonnas küll sagedased ja igapäevased, kuid alati on parem karta kui kahetseda.
Kui neid reegleid jälgida, tuletada neid endale meelde ja selgitada ka oma lastele, siis on jalgrattasõit
turvaline ja nauditav.
Kiur Klippberg
Haapsalu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik
Kas osavald või piirkondlik teeninduspunkt?
Haldusreformi eesmärk on luua uued omavalitsused, kes suudavad pakkuda inimestele paremaid teenuseid,
tagada piirkondade konkurentsivõime ning täita iseseisvalt neile seadusega pandud ülesandeid. Täna on
küsimus selles, et kuidas see tegelikult jõuaks ka igaüheni meist, et oleks suurem osalus- ja
esindusdemokraatia ja suurem võimekus suunata oma piirkonna arengut.
Täna on meil võimalik valida kahe võimaluse vahel.
Ajalooliselt on kogukonnad korraldanud oma asju iseseisvalt. See tähendab iseotsustamise, isetegutsemise,
iseorganiseerimise, isemajandamise ja vastutamise otsuste tegemist, kogukondlike asjade ühist ajamist
ning oma elutegevuse iseseisvat ja sõltumatut juhtimist antud asustusterritooriumil. Selleks on võimalik
moodustada demokraatlikul printsiibil kogukonnakogu, kes esindab kohapealsete elanike vahetut tahet.
Selle kogukonnakogu tahte elluviijaks on valla poolt moodustatud piirkondlik teeninduskeskus, mis järgib
ja edastab vallavalitsusele kogukondliku kogu seisukohti sotsiaal-, hariduse-, planeeringute-,
investeeringute jt. valdkondades. Teeninduskeskuse põhiline eesmärk on valla poolt pakutavate teenuste
pakkumine kohapeal ja kohalike elanike vahetu teenindamine erinevates küsimustes. Teeninduskeskustes
töötavad valla ametnikud.
Teiseks võimaluseks on osavalla moodustamine valla poolt, mille ülesandeks on uue kohaliku omavalitsuse
ülesannete täitmine kohapeal avalike teenuste parema kättesaadavuse tagamise eesmärgil, st uus
vallavolikogu on detsentraliseerinud osavalla valitsustele teatud valdkondade, nt sotsiaalabi ja
sotsiaalhoolekande teenuste ning noorsootöö ja lastekaitse teenuste osutamise koordineerimise,
haldustoiminguteks dokumentide vastuvõtmise ja väljastamise ning asjaajamise nõustamise jms. Kohaliku
omavalitsuse osavald on niisiis kohaliku omavalitsuse üksuse haldusjaotusel rajanev piiratud
omavalitsusliku staatusega üksus, mille pädevuse näeb ette volikogu. Osavallal on olemas osavallavanem
kelle töö üle teostab kontrolli vallavanem valla põhimääruses sätestatud korras.
Täna oleks meil vaja mõelda missugust mudelit me vajaksime, kas me peaksime moodustama osavalla või
mitte. Vallavalitsus kutsub ülesse teid sellel teemal kaasa mõtlema 19. mail kell 16.00 vallamajas.
Aktiivset kaasalöömist!
4

Ja saavadki meie Aino kirjutatud külalood otsa

Hindaste lugu
Vilma:

Paul:

Raul:
Paul:
Raul:
Paul:
Raul:
Paul:
Raul:
Vilma:
Raul:
Paul:
Raul:
Paul.
Raul:
Paul:
Raul:
Vilma:
Paul:
Vilma:

Raul:
Paul:
Raul:
Vilma:
Paul:
Raul:

Paul:
Raul:(laulab)

Halloo! Nurme laut kuuleb. Jah, Vilma siin. Mis Lembitul mureks? Ah - soo!
„Töörahva Lipul“ oma kangelast vaja. Ei- noh, meie Niina sobib küll. Lüpsab
praegu. Meil lüpsiaeg. Mis ajal? Jaa – jah, sobib küll! Mis meie siin? Naised
lüpsavad. Sirje ja Helmi nagu ikka normis, Aga Zinaida… Ei oska öelda. Jaa – jaa –
kellegi sünnipäev. Ei saanud aru, kellel eile sünnipäev oli, kas Zinaidal, või Raulil või
Paulil. Mehed panevad tina. Jaa-jaa! Püüan nad minema saata. Ei-ei, õhk saab
puhtaks, selleks ajaks pole siin kedagi. Nägemist!
Kui Keldri tänavast sa alla läed, siis uhket ojasilda näed.
Selle silla peal on seitse parti ja silla hoidjaks Väikse Aaviku Marti.
See silla töö sai algust siis, kui keegi mees käis perseli
tal märjaks said siis püksid, king ja püksi persel poriring.
Mis laul see on? Eesti raadiost seda küll kuulda pole.
Kus sa seda! See Hindaste hümn. See kõikse uuem või kõikse vanem, peab Edgarilt küsima, ega
ma ka ise tea.
Mina küll muud hümni ei tea, kui suur ja lai on maa, mis on mu kodu, rikas loodusvaradest ta
pind… plää – plää…, kus nii vabalt hingata võib rind.
Ah, et sinu rind siis hingab vabalt?
(Taob rinnale) Miks siis mitte, kui 1/16 planeedist on Nõukogude inimese jagu. Hingamisruumi ju
nii palju. Hea hingata siin Nurme õhku, Hindaste õhku, Suuressoo õhku.
Minu rind hingaks veelgi vabamalt, kui sa ühe uue vene vodka tooksid. Muidu ikka tunned s.....
lõhna.
Kuss-kuss! Näed Vilma seal paneb neid suuri arve kokku, mis Nõukogude Liidu lehmad lüpsavad.
Ehk tiksub meile ka mõni vene rubla.
Ei tiksu teile siin midagi. Parem tiksuge siit minema. Et ma teie varjugi ei näeks. Varsti ajakirjanik
siin. Pääsukese Niinat intervjueerimas.
Niinast tehakse jah see Nõukogude Liidu kangelane.
Ikka sotsialistliku töö kangelane.
Üks värk kõik. Aga meie sinuga, Paul, oleme ka kangelased: pudelikangelased ja
sõnnikukangelased. Tõstame ju iga päev s...... kokku.
Meile kuluks need Keldri talu viimased härjad ära. Muidu oleme ise kui härgade härjad.
Sina oled küll härgja moodi, põrnitsed kui härg. Ma nagu peenema kvaliteediga pull.
Kus tuli kvaliteetpull välja. Sa ikka oma Zinaidaga hakkama saad?
Pole küsimust. Aga kust sa, Vilma, tead, et leheneegr tuleb.
Lembit helistas.
Raisa Lembit jah!
Pole ta midagi Raisa Lembit. Ta ikka Väike Sarapikult. Raisa nime sai talu siis, kui Lembitu
sugugi seal polnud, mõisa ajal. Mõisavalitseja olevat koperdanud õues oleva kola otsa ja
sajatanud:“ Raisad, oma õue ka ei korista.“ Külas siis liikunud Raisa nimi.
Jaa – jah! Väike Sarapikul kõik korras: pojengi ja jorjenipeenar, ilus tee maja ees, kena perenaine,
viksid lapsed.
Vilma ju ka otsapidi selles klannis, sellepärast poedki, Raul?
Ei ma poe midagi. See ju selge tõde ja Lembit on hea esimees küll, pole tal häda midagi ka ilma
pugemata.
Teiesugustele oleks nuuti vaja, härjapiitsa.
Oo, Vilmakene, sa võiksid hoopis härjarakendi eeskõndijaks tulla. Vaataksime sinu kena
säärejooksu.
Ta ilma selletagi Nurme farmi au ja uhkus. Kui Hindastesse tulin, siis esimesena nägin Vilma
pruune silmi ja teadsin, et see on küla, kus on Hollandi veski, kolmekorruseline, kust olevat näha
isegi Harju-Risti kirikutorni.
Mis sul kirikust! Sa rohkem põrgu moodi mees.
…ja tarvatrepp on libe, peig pruudile peab andma suud, kui rahvas nõuab „ kibe“.
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Vilma:
Paul:
Vilma:
Tuleb Zinaida.
Vilma:

Zinaida:
Vilma:
Zinaida:
Vilma:
Zinaida:
Vilma:
Zinaida:
Vilma:
Raul:
Paul:
Vilma:

Kui te täna oma pudelikallamist ei lõpeta, siis saad teie sõit siit Nurme laudast õige libedaks.
Pai Vilmakene, ära ole nii kuri, me nii, õrnad mehepojad.
Mis mehepojad, kuradipojad olete.
Kuule Zinaida , korista need meheraasukesed siit ära, las lähevad koju peitu, kus neid keegi ei näe.
Kohe tuleb ajakirjanik siia ja kui te jalga ei lase, siis on varsti „Töörahva Lipus“ teist meie
kolhoosi häbiplekk.
Nii hullusti kohe. Ma ei saa veel minna, mul veel mõni lehm lüpsmata.
Mis sa siis siia tulid, kui töö lõpetamata?
Mustik lõi mind jalaga, kui ta alla istusin. Õnnetuseks oli lüpsimasin piima pooleldi täis. See kõik
lendas minu peale. Ma nüüd märg.
Ma olen sulle öelnud, et lehmad ei kannata läpatanud viinalehka.
Kus nüüd mina, ma pole täna tilkagi võtnud.
Sul eilsed aurud sees.
Sünnipäeval võib ikka tilgakese võtta.
Tilgakese. Hea küll, võta oma Raul ja ka Paul ja kaduge koju. Ma lasen Sirjel sinu
lehmad
ära lüpsta, aga et homme platsis olete ja kained.
Just nii, proua ülemus.
Nägudeni proua seersant.
Mis proua, mis ülemus, mis seersant. Seltsimees kolhoosnik!

Epiloog
Aino:
Josephine:
Aino.

Josephine:

Aino:
Josephine:
Aino:

Josephine:
Aino:
Josephine:
Aino:
Josephine:
Aino:

Josephine:
Aino:

Tere Josephine! Kuigi ma sind ei näe, tunnen ja tean, et sa oled siin. Olen elavate maalt ja seepärast
ei näe ma sind.
Olen tõesti siin, aga ma ei tea, kes sa oled, tere ikkagi.
Olen kaasaegne külalaulik. Kui Holts oli sinu eluajast, siis mina olen praegusest. Mitte küll nagu
Holts, kes pani Nõva sündmused oma laorilaulu ja oli oli nii kuulus,et teda mäletatakse ikka veel
Midagi neis lauludes oli., et need elasid üle aja.
Kas sina oled see, kes kirjutas:
Minu Nõva mu armas ja ainus, sammun lootuses koduteel,
ikka uuesti sinusse armun, päiksekullana südame sees.“
Jah, mina see olen. Aga neil sõnadel on ka viis.
Kui Holts nimetas end ümber Ilupuuks, kelleks siis sina end nimetad?
Mina olen ikka mina ise, olen oma nimega rahul. Aga kas tead, Josephine, et ma olen sinu elavaks
kirjutanud. Kui ma vanas mõisamajas sinu kummitussamme kuulsin, siis tekkis soov sinuga
tuttavaks saada. Nii sa minu juurde tulid, said näitemänguks.
Mängisin isegi sind, nii et mindki hüüti mõisaprouaks. Ja mina see mõisaproua olin, kes laskis
vana mõisa lammutada ja uue ehitada. Mulle öeldi küll, et sa näed, et
Josephine sulle uues majas alles näitab. Aga sinu kummitussamme ma ei kuulnudki enam.
Aga see uus maja on nii ilus, et ma olen sellega rahul.
Öeldakse, et süües kasvab isu. Mul on nüüd tohutu isu neid nõvakaid veelgi elavamaks teha. Täna
sa ju nägid, keda ma päevavalgele tõin.
Jah, Aino. Täna nägin ma Nõva 8 küla inimesi. Sealt vaimude maailmast.
Nad olid kenad, armsad inimesed.
Lase aga samas vaimus edasi.
Jah, Josephine.
Üle järvede lendamas luiged,
päikse sillerdus võilille sees.
Ikka kõrvus mul metsade huige,
silmad taevas ja jalad on vees.
Ning mõte ikka Nõval.
Ikka Nõval.
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EELK Nõva Püha Olevi koguduse
kirikuteated

On elu vahel raskeid hetki jätnud meile,
on katsumusi rohkem kui vast peaks.
Kuid see, mis raske, nukker oli eile,
saab homme jälle ilusaks ja heaks!

14. mai 2017 kell 11
Missa Ülestõusmisaja 5. pühapäeval
25. mai 2017 kell 11
Missa Kristuse Taevaminemisepühal

Palju õnne sünnipäevaks!

28. mai 2017 kell 11

Jaanuar

Missa Ülestõusmisaja 7. pühapäeval
11. juuni 2017 kell 11
Missa Kolmainupühal
25. juuni 2017 kell 11.30
Armulaud
25. juuni 2017 kell 12.00
Surnuaiapüha jumalateenistus

Meie hulgast on lahkunud
ÜLO JOAVESKI
09.07.1945 – 26.01.2017
VALTER SOOSAAR
30.09.1935 – 30.01.2017
SALME ERIT
04.04.1930 – 26.03.2017

Mati Ollema
Milvi Kivistik
August Kasemetsa

76
75
72

Veebruar
Endel Heinleht
Heidi-Anne Kask
Tiiu Leegen
Laine Koppel
Peeter Ollema
Inge Teslikova

78
77
76
73
70
70

Märts
Hilja Targamaa
Viive Ernesaks
Helju Erit
Arvi Hiie
Linda Saveljeva
Edite Illik
Klaara Salumets
Hilja Kõiv
Näimja Borodulja

86
86
80
79
78
77
75
75
60

Aprill
Helju Kõrvemaa
Evald Erit
Helvi Hiie
Arvi Roosileht
Tiit Randla
Ain-Jaan Estendahl
Silja Silver
Andres Siilmann
Kuno Järve
Eha Roosileht
Margus Erit

84
84
80
80
77
75
72
55
55
55
50

Sügav kaastunne omastele

NB! Kui Te ei soovi, et Teie vanus valla
infolehes avalikustatakse, siis andke sellest
palun meile teada telefonil 472 4670.
Nõva valla infolehte annab välja
Nõva Vallavalitsus.
Kirju saab saata e-posti aadressile
novavald@novavald.ee või tuua vallamajja
aadressil:
Vallamaja, Nõva küla Nõva vald 91101
Läänemaa
Info telefonil 472 4670.
Leht on tasuta. Trükiarv 200

Õnnitlevad Nõva vallavolikogu
ja vallavalitsus

8

