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Laupäev, 2. aprill 2005

Pirita Palliklubi korraldas järjekordse
koolivaheaja laagri
Kevadisel koolivaheajal, 21. - 24.
märtsil, korraldas Pirita Palliklubi
järjekordse
sportliku
laagri
noortele, kellel on olnud kokkupuudet kas alaealiste komisjoni
või noorsoopolitseiga. Tegemist ei
ole kriminaalse minevikuga lastega, vaid just selliste noortega, kellel liiga palju vaba aega ning selle
tulemusena kannatab kool või
mõeldakse koos sõpradega ulakusi
välja. Kokku osales ligi nelikümmend 12.-16. aastast poissi ja
tüdrukut üle Tallinna. Laagri

eesmärk oli pakkuda aktiivsetele
noortele
võimalust
tutvuda
erinevate spordialadega, et seeläbi
endale meelepärane tegevus leida.
Nii saaksid noored edaspidi oma
vaba aega kasulikumalt veeta.
Seekordne laager kestis 4
päeva ja selle aja jooksul saadi
teoreetilisi ning praktilisi oskusi
judos ja erinevates pallimängudes
(korvpall, võrkpall, saalihoki, jalgpall). Noored said osaleda ka kickboxingu treeningus ning üksteisega mõõtu võtta Megazone`is.

Kolmapäevasel päeval külastati
Pärnus Tervise Paradiisi, kus pool
päeva sai veemõnusid nautida.
Laagri lõpetas seekord kardivõistlus FK Keskuses Viimsis.
Noortepoolne
tagasiside
toimunu kohta oli väga positiivne
ja kuigi paljud lapsed olid laagris
mitmendat korda, tahavad nad
uuesti tulla. Juba saadud tagasiside
põhjal võib öelda, et umbes 10 %
osalenud noortest on leidnud
endale meelepärase spordiala, millega tegeleda.
Pirita Palliklubil on kindlasti

plaanis sarnaseid ettevõtmisi
jätkata ning juba aprilli lõpus
toimub
ühepäevane
üritus
Männiku Safari Keskuses, kuhu
kaasame kuni 40 noore nende hulgast, kes juba korra on laagris
käinud ja siiani ennast heast küljest näidanud. Noortel on seal võimalus sõita ATV-dega ja mängida
paintballi. Kohal on ka liikluspolitsei, kes pakub liikluskasvatust. Kindlasti on plaanis korraldada ka suvine laager ning jätkata
edaspidigi koolivaheajalaagrite
korraldamist.

Pirita Palliklubi tegemised
Ühispanga Korvpalli Meistrivõistluste põhiturniir on lõppenud.
Pirita BM jäi turniiritabelis 6.
kohale ning nüüd minnakse
veerandfinaalis vastamisi Dalkia/Nybitiga
(mängitakse
2
võiduni). Poolfinaalid toimuvad
alates 27. aprillist ning finaalkohtumised alates 17. maist. Vastavalt
meistrivõistluste juhendile selgitatakse välja ka kohad 5.-8. ning 8.
kohale jäänud võistkond kohtub
kahel korral esiliiga võitnud
võistkonnaga. Et tuleval aastal
osaleb meistrisarjas 8 võistkonda,
siis 2004/2005 hooajal 9. jäänud
Audentese Ülikool peab jätkama
esiliigas.
Balti liigas Pirita BM kahjuks
kaugemale oma alagrupist ei jõudnud ning jäädi viiendaks.
Järgnevalt toome ära viimati
peetud mängude tulemused:
04.03.2005 Rakvere PK Pirita BM 86:81, Rakvere
Spordihall.
Laimonas Cicinis 19 punkti.
Vjatseslav Bogdanov 18 punkti.
11.03.2005 Pirita BM Bumerangs/Gulbene/ASK 89:84,
Pirita Majandusgümnaasium.
Laimonas Cicinis 35 punkti

13.03.2005 Pirita BM BIG/New Balance Rapla 86:66,
Pirita Majandusgümnaasium.
Priit Ilver 17 punkti
Vjatseslav Bogdanov 13 punkti
18.03.2005 Pirita BM TTÜ/A.Le Coq 76:85, Pirita
Majandusgümnaasium.
Laimonas Cicinis 21 punkti
22.03.2005 Alytase Alita Pirita BM 89:71, mängiti Leedus
25.03.2005 Pirita BM - Riia
BK
Falco
112:91
Pirita
Majandusgümnaasium.
Vjatseslav Bogdanov 31punkti
Margus Metstak 22 punkti
Veerandfinaalmängude ajakava:
K 13.04.2005 Dalkia/Nybit Pirita BM, TTÜ Spordihoone kell
18.00.
N 21.04.2005 Pirita BM Dalkia/Nybit, Pirita Majandusgümnaasium kell 18.00.
P 24.04.2005 Pirita BM Dalkia/Nybit, Pirita Majandusgümnaasium kell 17.00.
Viimane kohtumine peetakse juhul
kui kahe esimese mänguga pole
selgunud võitja (meeldetuletuseks,

et veerandfinaalid mängitakse
kahe võiduni).
13. aprillil toimus järjekordne
Pirita Palliklubi seenioride turniir
"Pirita talv 2005". Osales 4
võistkonda ning paarid loositi eelnevalt poolfinaalidesse. Mängiti 4
x 10 minutit jooksvat aega ning
mängud olid väga tasavägised mõlemad kohamängud vajasid
lisaaega. Et ees ootas meistrisarja
kohtumine Pirita BM vs BIG/New

Balance Rapla, siis ajanappuse
tõttu selgitati võitjad vabavisetega.
Siinjuures toome ära paremusjärjestuse:
1. Tarim
2. Vennad Dahlid (Pirita BM-i
toetaja)
3. Kapa (lisaks Pirita Palliklubi
mehed Tamkivi ja Rohunurm)
4. Nybiti veteranid
Kohtumiseni veerandfinaali mängude ajal!

Huvitavad toataimed botaanikaaias
31. märtsist - 17.aprillini toimub
Tallinna Botaanikaaias näitus
“Huvitavaid toataimi”.
Näitusel tutvustame Eestisse
aasta jooksul sisse toodud uusi

toataimi ja huvitavaid aga unustusehõlma vajunud taimi. Tutvuda
saab lõvimägede rohtliilia, kalli
siksakpõõsa, marmelaadipõõsa,
kollase vahalille, ruskus-diskiidia,

aga ka vanade tuttavate kummipuu, fuksia, rooshibiskiga jpt.
Botaanikaaed on avatud igal
päeval
Palmimaja ja teised kasvu-

hooned: 11 - 16
Näituste ajal: 11 - 19
Avamaakollektsioonid: 11 - 19
Üldinfot saate telefonilt 6 062
666; koduleheküljelt: www.tba.ee.

Eakate tegemisi
3. aprillil algusega 15.00
Keskpäeva tants Pirita VAKis.
7. aprillil võtavad Pirita eakad
1 võistkonna (2 M+4N) ja 6 individuaalmängijaga osa ülelinnalisest eakate bowlinguturniirist,
mis toimub Arctic Sport Club`i
bowlingusaalis Ehitajate tee
114B. Võistluse algus kell 11.00.
12. aprillil heakorrakuu
Pirital. Külas linnamajanduse
osakonna juhataja Janar Vilde ja
heakorra peaspetsialist Mariana
Lõsenko.
12. aprillil kell 16.00 on
Merivälja eakate kokkusaamine .
Külla tuleb Pirita eakate ansambel “Birgitta”.
26. aprillil toimub üritus 25
aastat Olümpiaregatist Tallinnas
ja Pirita rahva osalus selles. Külas
Sulev Roosmaa. Vaatame videofilme.

Sotsiaaltoetuste
maksmisest
Sissetulekust mittesõltuvate toetuste maksmise kord on käesoleval aastal pisut täienenud ning
kohati ka muutunud.
Tallinna linn maksab 2005.
aastal lapse sünnipäeva toetust
pere teisele ja järgnevatele lastele
teise sünnipäeva puhul. Toetus
makstakse avalduse alusel lapsevanemale või eestkostjale, tingimusel, et üks vanematest või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt
aasta enne lapse sünnipäeva ning
laps elab rahvastikuregistri andmetel toetuse taotlejaga ühel
aadressil. Toetus määratakse alates sünnipäevakuust pere esimese
ja sünnipäevalapse sünnitunnistuse alusel. Avalduse toetuse
saamiseks võib esitada kolme kuu
jooksul pärast lapse sünnipäeva.
Muudatusi on tulnud ka sünnitoetuse määramisel. Ühekordne
lapse sünnitoetus määratakse
lapse sünnitanud emale lapse sünnitunnistuse ning raviasutuse või
perearsti tõendi alusel tingimusel,
et lapse sünnitanud ema oli võetud rasedusega arvele enne 12.
rasedusnädalat ja olnud arsti regulaarsel jälgimisel. Vajalik on, et
lapse ema on rahvastikuregistri
andmetel Tallinna linna elanik
enne lapse sündi ning vähemalt
üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas
vähemalt aasta enne lapse sündi.
Laps peab olema rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna
elanik.

PMG teated
13 aprillil kell 18.00 toimub
PMGs 1 klassi astujatele ja vanematele lahtiste uste päev ja 20
aprillil kell 18.00 7. klassi soovijate infopäev
Selle kevade viimastele
nädalavahetuste arvuti algkursustele toimub registreerimine
telefonil 5287992 või 6238862

