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TASUTA

Kaunist kevadet!

Linnaosa talgupäev
7. mail
7. mail algusega kell 10:00
toimub linnaosa talgupäev, mille
käigus korrastatakse Piritat. Sellel
aastal toimuvad linnaosa valitsuse poolt korraldatavad talgud
Võsa tee lõpus oleva Mähe oja
ümbruses, kus korrastame oja
ümbrust prahist, võsast, tuulemurrust ning põletatakse oksi.
Lisaks linnaosa valitsuse töötajatele ning Pirita Majandusgümnaasiumi õpilastele kutsume
talgutest osa võtma kõiki huvilisi.
Peale hoogsat tööd pakutakse
kõigile sooja suppi ja saiakesi.
Kogunemine toimub 7. mail kell
10:00 Mähel Võsa tee ja Nõo tee
ristil.

Põletuspäev 7. ja 8. mail
Tallinna linnas on lahtise lõkke
tegemine ja kulu põletamine
rangelt keelatud. Heakorrakuu
raames tohib nädalavahetusel 7.
ja 8. mail Pirita linnaosas oma
aias teha lõket juhul kui on täidetud tuleohutusnõuded. Põletada
tohib ainult puuoksi ja värvimata
puitu. Loata tule tegemise ja prahi
põletamise eest on ettenähtud
rahatrahv.

Autovrakid ja vanad rehvid
Heakorrakuu raames on võimalik
lasta tasuta ära viia vana
autovrakk. Autovrakke veab ära
AS Kuusakoski, Betooni 12 tel. 6
258 666. Kõigi heakorrakuu
raames registreerunute vahel
loosib AS Kuusakoski välja uue
sõiduauto Toyota Yaris.
AS Kuusakoski võtab samas
vastu Betooni 12 vanu autorehve
hinnaga 944 krooni tonn ehk orienteeruvalt 10 krooni rehv.
Lisainfo telefonil 6 258 666.

Alates märtsi lõpust on
Pirita Linnaosa Valitsusel
uus internetiaadress http://pirita.tallinn.ee.

Heakorrakuu Pirita linnaosas
Heakorrakuu toimub
11. aprillist 15. maini
Pirita Linnaosa Valitsus jätkab ka
käesoleval aastal juba traditsiooniks saanud heakorrakuu kampaaniate korraldamisega. Heakorrakuu eesmärgiks on üheltpoolt
paluda linnaosa elanikel suunata
oma tähelepanu krundi heakorrastamisele ning teisalt tulla korraldatavate kampaaniatega linnaosa
elanikele appi krunte ning kodusid
korrastama. Heakorrakuust on
tänaseks välja kujunenud kindel
"kaubamärk" oma traditsiooniliste
kampaaniatega nagu suuremahulise prahi äravedu, põletuspäev linnaosas, talgupäev, autoromude äravedu jne. Samas
proovime leida igal aastal mõne
uue toote parema heakorra
tagamiseks linnaosas. Käesoleval
aastal pakume linnaosa elanikele
võimaluse parandada krundi haljastust jagades elanikele kokku
300 puuistikut. Kahetsusväärselt
on heakorrakuu ning ka muud linnaosa poolt läbiviidavad kampaa-

niad tekitanud meile ka mõningaid
probleeme, sellest tulenevalt on
käesoleva aasta kampaanias
alljärgnevad korralduslikud muutused. Nimelt saavad kampaanias
osaleda ning ennast registreerida
ainult elanikud kes on ennast
arvele võtnud linnaosa elanikeregistris (omavad nn sissekirjutust
Pirital), täpsem info elukoha registreerimiseks tel: 6 457 641 või
internetiaadressil: pirita.tallinn.ee.
Lisaks on tekkinud meile suur
probleem erinevate kampaania
läbiviimisel inimeste kalendritundmisega, seega käesoleval
aastal ei võeta vastu ühtegi hilinenud kampaanias osalemise
soovi. Seda mitte pahatahtlikkusest elanike vastu, vaid on väga
keeruline korraldada kampaaniat
kui teatud hulk inimesi soovib
ennast registreerida ajal, millal
oleme juba sõlminud kõik vajalikud lepingud alltöövõtjatega.
Pirita Linnaosa Valitsus palub
kõigil linnaosa elanikel kevade
saabudes veeta võimalikult palju
aega värskes õhus ning kutsub
Teid osalema linnaosa ilusamaks

muutmisel. Juhul kui on tähelepanekuid või ettepanekuid linnaosa heakorra või läbiviidavate
kampaaniate osas, palun kindlasti
meid informeerida kas telefonil
6 457 628, 6 457 613 või elektronkirjaga: janar.vilde@tallinnlv.ee.

Ilupuu istikute jagamine
linnaosa elanikele
Heakorrakuu raames jagab Pirita
Linnaosa Valitsus elanikele kuni
300 hariliku pihlaka või musta
männi istikut. Istikuid saavad 300
esimest avalduse esitanud inimest,
kes on linnaosa elanike registris.
Iga krundi kohta on võimalik
saada üks istik. Registreerimiseks
palume esitada avaldus Pirita
Linnaosa Valitsusse, Merivälja tee
24 hiljemalt 15.04.2005 või telefonidel: 6 457 614, 6 457 613,
elektronkirjaga kampaania.pirita@tallinnlv.ee. Registreerinud
elanikud saavad istikud kätte kas
28.04.2005 kell 10:00 - 17:00 või
29.04.2005 kell 10:00 - 19:00
Pirita
Linnaosa Valitsusest,
Merivälja tee 24 tuba 222.

Harilik pihlakas
Sorbus aucuparia (istiku kõrgus
1,75 - 2,00 m ).
Eestis kasvab looduslikult.
Kasvab meil 5-15 m kõrguseks
puuks. Lehed paaritusulgjad,
tumerohelised. Õitseb mais, juunis. Viljad oranzh-punased. Mulla
suhtes vähenõudlikud, kiirekasvulised. Valguslembesed, kuid
taluvad ka varju. Nooruses
kiirekasvulised.
Must mänd
Pinus nigra (istiku kõrgus 0,3 - 0,5
m 2 liitrises potis).
Meil introdutseeritud liik
Kasvab Alpides ja Karpaatides 2030 m kõrguseks puuks. Eestis 20
m kõrguseks. Võra lai, vanemas
eas vihmavarju kujuline. Okkad
tumerohelised, kuni 15 cm pikad,
väga jäigad. Eelistab kuivemat,
lubjarikast mulda ja päiksepaistelist kasvukohta. Talub õhu saastumist.
Vähenõudlik
mulla
toitainesisalduse suhtes.
Näpunäited istikute istutamiseks lk2.

