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Laupäev, 3. mai 2003

Rootsi Kuninganna Fondi esindajad Pirital
Aprilli algul külastasid Pirita
linnaosa Rootsi Kuninganna Silvia
Fondi esindajad. Fond on loodud
1989 aastal ning see tegeleb
sotsiaalprojektide, näiteks riskilaste, alaealiste emade ning ahistamise ohvriks langenud noortega.
Fondi esindajate sõnul on
kõige olulisem ennetustöö. Lastele
ja noortele tuleb anda võimalus
oma vaba aega huvitavalt sisustada, et vältida nende sattumist
tänavale ja kampadesse. Teine
suurem projekt fondi töös on
lastekodude laste ettevalmistamine iseseisvaks eluks ning
alaealistele neidude teavitustöö
seksuaalvaldkonnas.
Rootsi Kuninganna Fond on

abiks Ida- Euroopa riikides ja
Kohtla- Järvel, kus neilt saavad
psühholoogilist tuge ja teadmisi
noored emad, tänavalapsed ja
lastekodu lapsed.
Fondi esindajad tundsid huvi
Pirita sotsiaalprobleemide vastu
ning kiitsid linnaosa valitsuses
läbi viidud kampaaniaid. Pirita linnaosa valitsus ja äriettevõtjad on
kinkinud abi vajajaile suuski, jalgrattaid, viidi läbi suka-soki ja
pesuprogramm.
Külaliste sõnul on rõõm näha,
et Pirita linnaosavalitsus on
sotsiaalselt vastutustundlik ja
probleemiteadlik.

9. mail kell 12 toimub Pirita Vaba
Aja Keskuses Pirita linnaosa
vanema emadepäeva vastuvõtt
viimase poole aasta jooksul sündinud lastele ja nende vanematele. Toimub lõbus eeskava ja
ühine tordisöömine.
Osavõtt kutsetega.

PANK
aastane

Pirita linnaosa vanem Ülle Rajasalu ning Rootsi Kuninganna
Fondi esindajad

Merivälja aedlinna selts
Kaja Laanmäe
16.aprillil toimus Merivälja
Aedlinna Seltsi üldkoosolek.
Juhatuse esimees Mait Sõerde
andis ülevaate tehtust. Põhilised
arutelu teemad olid rongiliiklus
Tallinna piiril, maamaks, tänavate
heakord, liikluskorraldus, ühistransport, turvalisus, veevarustus-

ja kanalisatsioon ning elamuehitus. Nii nagu seltsi põhikiri
lubab, on juhitud vastutavate
üksikisikute ja kompetentsete
instantside tähelepanu vajakajäämistele, kuid kahjuks on abi
siiani vähe saadud. On väga hea, et
inimesed pole veel lootust
kaotanud ja ikka oma muredega
seltsi poole pöörduvad. Kutsume
üles ka teiste Pirita linnaosa asumi

elanikke moodustama kodanike
ühendusi, et ühiselt tegutseda oma
elamupiirkonna
omanäolisuse
säilitamise nimel. Ühiselt on meil
rohkem jõudu linnaosa probleemidele suuremat tähelepanu
pöörata. Pirita Linnaosa on
toetanud meie seltsi poolt korraldatud arvutikursust 2002.a. mais
ja loodame, et meie suhtlemine ei
jää ainult kirjade tasemele. Valiti

uus juhatus - esimees Kaja
Laanmäe, liikmed Arvo Uukkivi,
Robert Vill, Mait Sõerde, Toivo
Paavle, Eha Müür ja Jüri Lass.
Revisjonikomisjoni
koosseisu
kuuluvad Silvia Krass, Jüri
Veisserik ja Ülo Mäe. Ootame ka
oma ridadesse uusi liikmeid.
Kontakttelefon on 6 232 576 Kaja
Laanmäe.

Maarjamäe, Pirita-Kose ja Varsaallika Selts
Ene Tomberg
16. veebruaril kogunesid Pirita
Vaba Aja Keskuses inimesed, kes
on mures Lillepi pargi tuleviku
pärast. Arutelul osalesid nii Eesti
Golfi Liidu juhatuse liige Tarmo
Valgepea, Pirita Halduskogu
esimees Mati Eliste kui ka
Maarjamäe ja Pirita teiste asumite
elanikud. Paaritunnise arutelu

jooksul jõuti seisukohale, et
Lillepi pargi edasise saatuse üle
otsustamiseks tuleks läbi viia rahvaküsitlus kus Maarjamäe, PiritaKose ja Varsaallika asumi
elanikud saavad osaleda edasiste
otsuste tegemisel. Ka Selveri ja
parkla laiendamisel tuleks elanike
soove arvestada.
Meil on küsimusi, mida saaksime koos lahendada - kuidas

puhastada Lillepi parki ja kujundada sellest piirkonna elanikele
haljasala, mis oleks heakorrastatud
ja turvaline ka õhtutundidel, laiendada ja tugevdada naabrivalvet,
kuidas kaitsta Pirita erinevate
asumite elanike huve
ning
kujuneda arvestatavaks dialoogipartneriks Pirita LOV.
Moodustus algatustoimkond,
kes koostas koosolekul räägitu

põhjal avaliku kirja Tallinna
Linnavolikogule,
Tallinna
Linnavalitsusele,
Pirita
Halduskogule ja Pirita Linnaosa
Valitsusele. Kõik, kes soovivad
osaleda meie edasistes ühisaruteludes ja ettevõtmistes, on
oodatud neljapäeval, 8. mail, kell
17.00 Pirita linnaosa valitsuse
nõupidamiste saali, kus paneme
aluse ka uuele seltsile.

Seadused tulevad appi
Aarne Peterkop
Pirita
LOV
järelevalvet
teostav peaspetsialist
Enamusele meist on üldtunnustatud käitumisreeglite kohane eluviis enesestmõistetav. Kahjuks
elab meiega kõrvuti ka selliseid
kodanikke, kellede arvates tema
kohta seadused ja käitumistavad ei
kehti.
Nii näeme hulkuma lastud
kasse ja koeri, kes tülitavad lapsi
ja täiskasvanuid ning muudavad
oma ettearvamatu käitumisega
meie eluolu ebamugavaks ja isegi
ohtlikuks.
Kevad on toonud järjekordselt
lume alt välja sinna jäetud koristamata prahi ja olmejäätmed, mis
riivavad meie kõigi ilumeelt.
Linnaosa valitsus organiseerib ka
käesoleval kevadel koristustalgud,
aga eelkõige on ikka igamehe

kohustus oma kodu ja selle
ümbrus korras hoida.
Tasapisi käivad Pirital kanalisatsiooniga varustamata alade
kanalisatsiooni trasside paigaldustööd. Paljud kodanikud nii
Meriväljalt,
Mähelt
kui
Maarjamäelt on meie poole pöördunud kaebusega, et olemasolevad
sadevee kraavid on viimasel ajal
hakanud rohkem haisema. Mõned
eramuomanikud, kes ei malda ära
oodata aega, kui tema eramuni
jõuab ühiskanalisatsiooni toru, on
oma kuiva WC seadistanud ennatlikult veeloputusele ja vedelema
osa julmalt suunanud sadevee
kraavi. Haisev vedelik häirib juba
paljusi inimesi. Põhjus on
üldreeglina
kogumiskaevu
sagedase tühjendamise kulukus.
Siit moraal – kui otsustasid
mugavama elustiili kasuks, pead
ka rohkem kulutama.

Linnaosavanema
emadepäeva
vastuvõtt

Viimase ajani olid sellised
ühiselu reeglite eirajad üpris
ülbed, sest nende korralekutsumiseks oli seadusandlus
puudulik.
Hiljuti uuenenud seadusandlus,
eriti
Väärteomenetluse
seadustiku osas, on olukorda
muutnud. Selle seaduse alusel on,
lisaks politseile, antud vastavatele
järelevalvet teostavatele linnaametnikele võimalus rikkujate
suhtes kohaldada väärteo kohtuvälise menetlejana üpris rangeid
karistusi.
Toon mõned näited:
Väärteomenetluse seadustiku § 55
kohaselt võib füüsilisele isikule
määrata kuni 100 trahviühiku suuruse rahatrahvi eelloetletud tegevuste puhul. Meeldetuletuseks:
1 trahviühik = 60 EEK.
Juriidilisele isikule võib kuni
20 000 krooni suuruse rahatrahvi

määrata.
Kergemate rikkumiste korral
võib
ametnik
piirduda
Väärteomenetluse seadustiku § 53
kohaselt hoiatamisega, aga ka
hoiatada saab vaid koos trahvi
määramisega. Ainult summad on
väiksemas suurusjärgus. Nii kaasneb hoiatusele füüsilise isiku
puhul kuni 200 kroonine ja
juriidilisele isikule kuni 1000
kroonine trahv.
Kui hoiatusele ei reageerita,
tuleb paratamatult karmimalt
tegutseda.
Minu loo moraaliks ja ühtlasi
üleskutseks Pirita elanikele on
lihtne tõde – olgem oma kaaselanike suhtes lugupidavamad ja
täitkem ühiselu reegleid. Siis on
meie elu kaunim ja ka päike
paistab kevadel mõnusamalt.

kahe

30. mail kell 14 algab Pirita
Avatud Noortekeskuse sünnipäevapidu.
Võisteldakse
karaokes, limbos, omavahel
võtavad mõõtu noored diskorid.
17-22 toimub noortele alates 13a
disko. Ilusa ilmaga toimuvad üritused õues, vihmase ilmaga
PVAK saalis. Kõik üritused on
tasuta!

Pirivisioon 2003
16. mail toimub Pirita Vaba Aja
Keskuses juba teist korda laste ja
noorte lauluvõistlus Pirivisioon
2003. Erinevalt eelmisest aastast
tuleb sel korral igal osalejal esitada üks laul. Hindamine toimub
vanusegruppide järgi:
3-4aastased, 5-6aastased,1.-3.
klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass ja
10.-12. klass.
5liikmeline zhürii valib igast
vanuserühmast parima. Osaleda
saavad Pirita linnaosa ja Viimsi
valla lapsed, ka need, kes elavad
mujal, kuid käivad selles piirkonnas koolis või laulmas.
Lisainfo P.V.A.K. tel: 6457
625 või Pirita LOV Monika Lill
tel: 6457 617.

Osale kavandi
konkursil!
Paku välja oma kavand, mis
iseloomustab Pirita linnaosa ja
mida saaks kasutada Regati maja
esise muruplatsi kujundamisel.
Palume A 4 formaadis kavandid
tuua
5.
maiks
P.V.A.K.
noorsootöötaja kätte. Parimad
kavandid auhinnatakse!

PMG
lemmikloomapäev
31. mail toimuvale PMG lemmikloomapäevale, kuhu on oodatud
terved perekonnad, võetakse
kaasa oma lemmik - kass, koer,
näriline. Asjatundjad räägivad
kuidas hoolitseda ja hoida oma
lemmikut, nõu annab loomaarst.
Ootame üllatuskülalisi!
Valitakse nunnu! Nunnu on
kõige armsam lemmikloom, kes
ei pea olema puhtatõuline loom.
Eelmisel aastal anti välja kolm
auhinda - kõige nunnum näriline,
nunnu koer ja nunnu kass.

