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Laupäev, 1. veebruar 2003

Pirita Perearstikeskus annab teada
Pirita Perearstikeskus kasvas
aasta alguses poole suuremaks.
Tööd alustanud eriarstikabinette ja apteeki esitleti pidulikult 17. jaanuaril.
Kolme vapra naise otsusest, alustada oma perearstipraksisega, on
välja kasvanud Pirita linnaosa
suurim perearstikeskus. Varem on
Pirita elanikel tulnud eriarsti
juurde pääsemiseks jalge alla võtta
pikk tee - kes kesklinna,
Lasnamäele või kaugemalegi.
Jaanuarist saab abi ühe katuse alt
ja vajalikud ravimidki kohe samas
asuvast apteegist kaasa osta.
Perearstkeskuse laienemise
puhul olid tervitussõnu ütlemas
linnaisad ja haigekassa esindajad,
ajakirjandus
ja
kolleegid.
Arstidele sooviti edu ja kannatlikkust ja et patsiendid neid üles
leiaks. Sooviti jõudu, et kõiki abivajajaid aidata ning sedagi, et
hubane maja ei hakkaks kunagi
meenutama
nõukogudeaegset
polikliinikut.
Pirita Perearstikeskuse teisel
korrusel on kaks hambaravikabinetti. Dr. Paju hambaravikabinetis kehtib haigekassa hinnakiri,
teenustel on garantii. Kohapeal on
röntgen, proteesimine ja labor
ning kõik võimalused ka
kirurgilist sekkumist nõudvate
probleemide
lahendamiseks.
Hambaravikabinet on avatud E-R

9 -19. Info ja registreerimine tel:
6061 677.
Laste ja täiskasvanute hambaravi
vastuvõttu alustavad ka
Harju
Hambaravikeskuse
hambaarstid Maret Napritson ja
Edith Peetrimägi. Laste hammaste
ravi kuni 19-aastastele on tasuta.
Sellest
aastast
jõustunud
määrusega saavad ravikindlustatud haigekassalt isikliku avalduse ja hambaarstile tasumist
tõendava dokumendi alusel tagasi
150 krooni. Rasedatele kompenseeritakse 450 ja alla 1aastase
lapse emale 300 krooni. Avalduse
blanketi saab oma raviarstilt või
piirkondlikust
haigekassast,
samuti haigekassa kodulehelt
www.haigekassa.ee/blanketid/.
Hambaplommide
hinnad
olenevad kasutatavast materjalist
ja kogusest. Mida tihedamini
hambaarsti
külastada,
seda
odavam tuleb ka ravi maksumus.
Emadel-isadel soovitatakse lapsi
hambaarsti juurde kontrolli tuua
vähemalt kaks korda aastas. Sama
tihti tuleks hambaarsti külastada
ka täiskasvanutel.
Massaazhikabinet
pakub
ravimassaazhi
täiskasvanuile,
lastele ja kõrges eas inimestele.
Kasutatakse klassikalist-, punkt- ,
tsooniteraapilisi võtteid, võimalus
teha ka kehahooldusmassaazhi.
Laste esmakordsel massaazhi-

Tervis koostööst: haigekassa, perearst ja eriarst käsikäes
kabineti külastusel on vajalik arsti
saatekiri,
välja
arvatud
rühihäiretega noored.
Baasõli, aroomiõlid, salvid,
kreemid ja plaastrid on tasuta.
Lisatasu eest on võimalik tellida
massaazhiprotseduure ka koju.
Lastemassaazh - 30 krooni /kord;
Seenioritele õlavöötmemassaazh 30 krooni/ kord;

20minutiline protseduur - 50
krooni/kord;
Üldmassaazh - 150 krooni/ kord
10 korra teenuskaardi ostjale on
soodustus - maksate vaid 9 protseduuri eest. Saadaval on kinkekaardid! Võimalus on tasuda nii
sularahas kui ülekandega.
Info ja registreerumine telefonil
6016 518 või 055 36 419.

Pirita on kõige väiksema kuritegevusega linnaosa
Piritalaste seas läbi viidud
küsitlusest selgus, et kuritegevus
pole meie linnaosa kõige põletavam probleem, kuid on siiski
kõrgel neljandal kohal.
Pirita linnaosa vanem kutsus
ümarlauda Lasnamäe linnaosa
vanema Olev Laanjärve ning
Tallinna Ida Politseiosakonna
esindajad Karina Fesjuki ja Tarvo
Ingeraineni. Kuigi nii Pirita kui
Lasnamäe kuuluvad Ida politsei
teeninduspiirkonda, on probleemid naaberlinnaosades sama
sarnased kui öö ja päev.
Linnaosavanemad ja politseiesindajad pidasid plaani kuidas
elu turvalisemaks muuta. Kui

Lasnamäel teevad enim muret korteritest
vargused,
autoärandamised, vargused autodest ja
narkoprobleemid, siis Pirita
kuritegevus on suuresti hooajaline.
Enim õigusrikkumisi pannakse
toime kevadest kuni sügiseni, kui
Piritale meelitavad ilusad ilmad.
Kaovad jalgrattad, pannakse toime
autodest vargusi.
Politseinike sõnul on mõlemad
linnaosavanemad oma korrakaitsjaid väga hästi toetanud. Sellest
aastast hakkab ka Pirita linnaosa
valitsus premeerima parimaid
tulemusi näidanud konstaableid
nagu see on kombeks Lasnamäel.
Lasnamäe linnaosa vanem Olev

Jagatud mure on pool: Karina
Rajasalu ja Olev Laanjärv
Laanjärv hindas koosolekut asjalikuks ja vajalikuks. "Jagatud
mure on poole väiksem mure,"

Fesjuk, Tarmo Ingerainen, Ülle
sõnas Laanjärv ja lubas, et
järgmine kohtumine ning teemade
arutelu toimub juba Lasnamäel.

Kanalisatsiooni rajamisest Mähel ja Meriväljal
Aarne Peterkop
Pirita Linnaosa Valitsuse
peaspetsialist

Jätkub Merivälja ja Mähe vee- ja
kanalisatsioonitorustiku paigaldamine. Otstar-bekas, ja majanduslikult
põhjendatud,
on
ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrasside paigaldamisel enne
teekatte ja haljastuse taastamist,
panna paika ka elektri- ja
sidekaablid ning gaasitrassi
torustikud.
Mähel on hoogustunud suvilate
ümberehitus elamuteks ja olemasolevate
renoveerimine.
Loomulikult on elanikel vajadus
lisaks veele ja kanalisatsioonile

saada paremat elektri- ja sideteenust ning kaasaegseim lahendus selleks on maa-alused kaablid.
Enamusel on soov saada ka maagaasi nii kütte kui majapidamise
tarbeks, kuna gaasiküte on osutunud säästlikumaks võrreldes
teiste kütuseliikidega.
Ettepanek on kõik kommunikatsioonid viia korraga maa alla,
et hoiduda korduvatest teede ja
tänavate üles kaevamistest.
Pirita linnaosa valitsus kutsus
ametkondade esindajad nõupidamisele. Elektri- ja sideettevõtetel ning Eesti Gaasil on
viimane aeg otsustada, kas, kuidas
ja millal uued kommunikatsioonid
rajada. Järgmine ühisarutelu kor-

raldatakse 19. veebruaril.
Mähe piirkonna vee-ettevõtja AS
Esmar Ehitus projektijuht Raivo
Pikkor tutvustas selle ja lähiaastate plaane kanalisatsiooni- ja
veetorustike rajamisel. Lähema
poole aasta jooksul on plaanis veeja kanalisatsiooni torustikud
paigaldada Randvere tee, Suislepa
tee, Kupra tee ja Aianduse tee
vahelisele alale. Teisel poolaastal
on plaan samad tööd teostada
Randvere teed mööda edasi kuni
Pärnamäe teeni ja Kupra teed
mööda Aianduse teeni. Kui
Tallinna linna rahakott vähegi
lubab, siis ka Kõlviku tee ümbrus.
2004 aasta plaanis on kanaliseerida Randvere teest vasakule jääv

raudtee-poolne osa ja edasi siirdutakse Pärnamäe tee ja Viimsi valla
vahelisele alale.
Merivälja osas on vaatamata AS
Tallinna Vesi varasemale plaanile
Merivälja teine etapp kiiresti
valmis ehitada, uudised kehvapoolsed. Tallinna linnavalitsus on
lubanud sel aastal vaid Aia tee osa
Heki teeni, Ida tee, Tõusu tee,
Haaviku ja Mõõna tee kanaliseerimise rahastamist. Ilmselgelt on
seda äärmiselt vähe. Merivälja
elanikud ootavad ja loodavad, et
raha jagajad Tallinna linnavalitsusest oma varasemaid lubadusi
meenutaksid ja leiaksid võimaluse
Merivälja teine etapp tervikuna sel
aastal valmis ehitada.

Pirita Eakate
Keskus saab
oma maja
Pirita eakatele on edastada hea
uudis - lähitulevikus on teie päralt
oma maja. Sobiliku koha keskuse
rajamiseks leidis linnaosavalitsus
siitsamast Pirita südamest,
aadressil Metsavahi tee 4.
Pirita Eakate Päevakeskuse
majast on seni unistatud. Praegu
käivad eakad koos Pirita Vaba Aja
Keskuses, kus nende kasutuses on
üks 24 ruutmeetri suurune tuba.
Pirita aktiivsetele eakatele on
sellest loomulikult vähe. Nii positiivsetele
ja
hakkajatele
inimestele tuleb leida paik, kus
oleks kõik oma käe järgi ja
Metsavahi teel on kõik eeldused
heaks keskuseks kujuneda, olemas.
Kuigi keskus on alles planeerimise järgus, on tehtud juba ka
konkreetsemad plaanid, kuidas
tulevast maja kasutada. Pirita
Eakate Päevakeskuses peab
olema ruumi ja võimalusi osutada
eakatele, puuetega inimestele ja
teistele abivajajaile elus toimetulekuks vajalikke teenuseid.
Loomulikult pakuks oma maja ka
võimalusi aktiivselt vaba aega
veeta, kus võimalus huviringides
osaleda, tegeleda kunsti ja
käsitööga aga ka õppida.
Päevakeskuse
saalis,
mis
mahutaks 50 inimest, on tulevikus võimalik laulda, tantsida ja
võimelda. Kuulata kontserte ja
pidada koosolekuid. Eraldi tuba
tuleks arvutihuvilistele, kus võiks
olla neli internetiühendusega
arvutit ja ajalehtede lugemise
nurk kuue lauaga. Käsitöötuba,
kus saaksid käsitööd, maalimist ja
õmblemist korraga harrastada
kuni 12 inimest. Loomulikult
pole ükski keskus täiuslik ilma
kohvi või teejoomise võimaluseta. Keskusesse on plaanitud
kööginurgaga tuba, kus saab jutuvestmise vahele ka mõnusaid
suupisteid valmistada ning
serveerida.
Nõustamistuba, kus hakatakse
vastu võtma ja lahendusi otsima
probleemidega üksi jäänud
inimestele.
Täna on Pirita Eakate Keskus
veel
planeerimisjärgus
ja
valmimiseni läheb veel aega kuid
mõte on veerema pandud ja
kasvab hoogsalt.

Oma maja: Pirita Eakate
Päevakeskuseks pakutakse
maja Pirita südames

