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P i r i t a
Palliklubi
tegemised
Pirita Palliklubi meeskond kohtus
Peugeot meistrisarja veerandfinaalis Tartu Rockiga, kuid
kahjuks pidi mõlemas mängus
vastu võtma kaotuse. Kuna ka
meie üks põhikonkurente Pallur
kaotas veerandfinaalis, siis juhendi järgselt peeti 5.-6. koha mäng
just Pirita ja Palluri vahel.
Pirita oli selleks kohtumiseks
hästi valmistunud ning Pallurit
võideti tema kodusaalis Kalev
numbritega 106:99.
Seega Pirita Palliklubi oli täitnud sajaprotsendiliselt oma
hooajaeelse plaani saavutada
meistrisarjas viies koht ning
lisaks sellele jõuti karikasarja
finaali.
Täname kõiki toetajaid ja
poolehoidjaid, kes aitasid meil
neid tulemusi saavutada!

Noorteturniir

Laupäev, 3. mai 2003

Suvel Pirita Vaba Aja Keskuses
Merivälja tee 3
Tel: 6 457 625
www.piritavak.ee
Lastekeskus, 6. - 13.a., kella 12.-17.
Noortekeskus alates 13. a., kella 14. - 21.
Eakate Keskus kooskäimised kuu igal teisel ja
neljandal teisipäeval kell 12.00-15.00
Pirita Vaba Aja Keskuse
huviringid tegutsevad maikuu
lõpuni.
Soovime kõigile päikeselist suve!
Kohtumiseni sügisel!
Suvel on lastel ja noortel võimalus
osaleda kuues linnalaagris.
Laagripäevad kestavad 10-17.
Lõunaks pakutakse sooja sööki.
Igal päeval toimuvad ekskursioonid, temaatilised võistlused,
mängud, viktoriinid. Laagritesse
registreerimine Pirita Vaba Aja
Keskuses või tel: 6 457 625.

tega. Laagritasu 250 krooni
7-11 juuli - Merelaager.
Tegeletakse nii käeliste tegevustega kui sportmängudega. 9-12.a.
lastel võimalus osaleda purjetamise algkursusel. Laagritasu 250
krooni, purjetamisest osavõtjatele
400 krooni.
11-15 august – Kloostrilaager. Tegeletakse kaunite kunstidega, tutvutakse ajalooliste
paikadega Pirital, osaletakse 15.8
toimuval
Kloostripäeval.
Laagritasu 250 krooni.

7-12aastastele lastele:

13-18aastastele noortele:

9-13 juuni – Laste kunstilaager. Tegeletakse erinevate
kunstiliikide ja käeliste tegevus-

14-18 juuli – Noorte
Fotokunstilaager.
Igal päeval toimub professio-

naalse fotograafi juhendamisel
Pirita looduse jäädvustamine.
Viimasel laagripäeval avatakse
pidulikult fotonäitus, kus meene
saab iga osaleja. Osalejate vahel
loositakse välja fotoaparaat.
21-25 juuli – "Suvi on seiklus"
Iga laagripäev kannab erinevat
temaatikat:
Kloostripäeval
avanevad
osalejate ees Pirita kloostri
väravad ja Dominiiklaste kloostri
muuseumi uksed.
Filmipäeval
ekskursioon
Nukufilm OÜsse. Kohtumine animaatoriga,
võimalus
ise
filmitegemisel kaasa lüüa.
Matkapäeval läbitakse seiklusrada ja osaletakse meresüsta e.
kajaki workshop`is.
Loova tegevuse päeval tegeletakse kunstniku juhendmisel
loominguliste tegevustega, külastatakse huvitavat näitust.
Muusikapäeval tutvutakse ja
proovitakse ise DJ tööd, toimub
lõpupidu. Laagritasu 250 krooni.
4-8 august – loomingulaager
“Vabad Käed”. Laseme loovusel

lennata ja väljendame end läbi
isetegemise ja kunsti Tegeleme nii
keraamika, graafika, maali kui
graffitiga ja tutvume tegijatega
kunsti vallast. Laagrist osavõtuks
pole vajalikud kunstioskused, oluline on soov end loominguliselt
väljendada. Laagritasu 400 krooni
(sisaldab vajalikke materjale).

Pirita
VAK
võimlemisring
Pirita VAKs on treener Helgi Asi
eestvedamisel kujunenud tugev
võimlemistraditsioon.
Kogu
hooaja end tublisti treeninud tütarlastel avaneb sel kevadel võimalus
oma oskusi näidata mitmel korral.
4. mail toimub Pärnu Ülejõe
Gümnaasiumis võimlemisringide
sõpruskohtumine.
Toimuvad
võistlused ja ühine meelelahutusprogramm. 18.mail toimuvad
PVAKs kell 11 võimlemisringide
võistlused. 1.juunil osalevad
PVAK noored võimlejad Pirita
Velodrekil
toimuval
võimlemispeol.

Pirita heakorrakuu 15. aprill - 15. mai
Talgud Lillepi pargis
12.-13. aprillil korraldas Pirita
Palliklubi koostöös Pirita linnaosa valitsusega TOP-i võimlas
korvpalli noorteturniiri "Pirita
Kevad 2003". Mängiti kahes
vanuseklassis 1987-88 ja 1990-91
sündinud
poisid.
Mõlemas
vanuserühmas osales lisaks
kahele Pirita võistkonnale veel
kaks
külalismeeskonda,
ühtekokku käis platsil üle 80
noore.
Seekordselt
turniirilt
võidukarikat koju jätta ei õnnestunud, küll aga sai iga osaleja
kaela nägusa medali.
Noorem vanuserühm
I koht Lasnamäe Üldgümnaasium
II koht Pirita Palliklubi II
võistkond
III koht Pirita Palliklubi I
võistkond
IV
Rocca
Al
Mare
kool/Spordiklubi RIN
Vanem vanuserühm
I koht Spordiklubi Lasnamäe I
võistkond
II koht Pirita Palliklubi I
võistkond
III koht Pirita Palliklubi II
võistkond
IV koht Spordiklubi Lasnamäe II
võistkond
Pirita Palliklubi korraldab
suvel spordilaagri Kurgjärvel.
I vahetus 12. juuni-19. juuni
nooremad poisid (treenerid Erkki
Kivinukk ja Lennart Piir).
II vahetus 19. juuni-26. juuni
vanemad
poisid
(treenerid
Lennart Piir ja Erkki Kivinukk).
Täpsem info: Veiko Rohunurm
telefonil 6 457 603; 051 62 928.

10. mail koristatakse Lillepi parki.
Kaasa löövad Eesti Looduskaitse
Selts, Pirita linnaosa valitsuse
töötajad, samuti on oodatud parki
koristama kõik linnaosa elanikud.
Kogunemine kell 10 hommikul
Selveri parklas. Talgulistele pakutakse pärast tööd suppi.

Suuremahulise
äravedu

prahi

20. aprilliks suuremahulise prahi
äraveole registreerinutele info:
3.- 4. mai Meriväljal; 10.- 11. mai
Mähel, Lepikul; 17.-18. mai Pirita
keskuses, Maarjamäel; 24. - 25.
mai Kosel, Laiakülas. Ära viiakse
avaldusel märgitud esemed.

Prügikonteinerid
10. ja 11. mail on Pirita linnaosas
aiakoristusprahi jaoks suured 15
m³ konteinerid järgmiselt:
Merivälja pargis, Merivälja poe
ees (Haaviku tee 16 / Kesktee 38);
Mähe poe ees (Randvere tee 29),
Hotell Ecolandi juures parklas
(Mähe aedlinna autobussipeatus);

Pirita keskuses Linnaosa Valitsuse
maja kõrval parklas (Merivälja tee
24 ja Metsavahi tee nurk);
Maarjamäel vana Urva poe juures
(Urva tn 5) ja Kosel vana Kose
poe juures (Vabaõhukooli tee 16).
Konteinerisse on keelatud panna
ehitusprahti, olmejäätmeid ja
ohtlikke jäätmeid.

Tallinna Päev 2003

Ajakiri Elukiri korraldab 18. mail
kell 12 Pirita velotrekil kevadkõnni, kus propageerime Põhjamaades nii populaarset kepikõndi.
Kaasa löövad Südameliit ja
Kaalujälgijad. Kohapeal on

käimiskeppide laenutus ja müük.
Üritusele on lubanud õla alla
panna

ka

Pirita

halduskogu

esimees Mati Eliste ja Pirita linnaosa vanem Ülle Rajasalu.

15. mail tähistame taas Tallinna
päeva.
Tallina päeva juhatab kell 8.15
sisse pillipuhujate ja narride
hommikutervitus Patkuli, Mayeri
ja Musumäe trepil, Rohelisel turul
ja Sõpruse kino ees.
Kell 8.50 suunduvad linnapea
ja
linnavalitsuse
liikmed
Raekojast Lühikese jala värava
juurde, et kell 9 värava avamise
pidulik talitus läbi viia.
Seejärel suundub rongkäik
taas Raekoja platsile, kus neid
tervitavad tänavamuusikud ning
linnapea Tallinna päeva avatuks
kuulutab.
Järgneb
Linna
Aukodanike Kogu istung raekojas. Linnarahval on võimalik
kell 10, 12 ja 14 osa võtta
ekskursioonidest
Niguliste
kirikusse ja Linnamuuseumi.
Kella 11.30 kõlab Raekoja platsil
keskaegne muusika ning Raekoja
võlvide all on keskaja käsitöö
meistrite laat. Kell 16, 17, 18 ja 19
algavad Niguliste I-punkti juurest
linnaekskursioonid noorgiidide
juhtimisel. Kell 17 annavad
Niguliste
kirikus
kontserdi
Lasteekraani
Muusikastuudio
lastekoor
ja
Tallinna
Muusikakeskkooli lastekoor. Kell

18 esineb Rootsi-Mihkli kirikus
Tallinna
Pedagoogikaülikooli
naiskoor. Kell 18 ütlevad Raekoja
platsi lavalt linnarahvale ja linnajuhtidele tervitussõnu külla tulnud
sõpruslinnade esindajad ning
lastekoor laulab Tallinna–laule.
Kella 19-21 kõlavad tuntud lauljate esituses Aarne Oidi nimelise
lauluvõistluse läbi aegade parimad laulud. Kell 21.30 esinevad
Toomkirikus
Jaani
kiriku
kammerkoor "Benevolentia" ja
Tallinna
Muusikakeskkooli
Kammerkoor.
Aastal 1248 sai Tallinn endale
samasugused õigused nagu oli
Lübecki kodanikel - seda võiks
võrrelda Tallinna vastuvõtmisega
Euroopa linnade liitu. Seega on
15. mai Tallinna ajaloos väga
oluline daatum.

