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Reede, 3. juuni 2005

Pirital tähistati emadepäeva
6. mai toimus Pirita Vaba Aja
Keskuses pidulik emadepäeva
aktus. Kutsutud oli üle 60 väikese
Pirita linnaosa elaniku, kes sündinud viimase poole aasta jooksul.
Kõiki kohaletulnuid pidas linnaosa valitsus meeles kingitustega
ning üheskoos vaadati eeskava,
kus esinesid väikesed laululapsed
ja võimlejad. Tehti ka traditsiooniline ühispilt ja söödi torti.
Kahjuks ei saanud kõik kutsutud kohale tulla. Tort on küll otsas,
kuid sellele vaatamata ootame me
teid kõiki Pirita Vaba Aja
Keskusesse (Merivälja tee 3) kingituste järele.

Pirivisioon 2005
Juba neljandat korda toimunud
Pirivisiooni lauluvõitlusel osales
sel korral 72 väikest ja suurt lauljat Piritalt ning Viimsist.
Lauljaid hindas viieliikmeline
zhürii koosseisus: Tiit Kõrvits,
Meelis Punder, Reet Linna, Olav
Ehala ja Marja Tropp ning Kerli
Riimak asendusliikmena.
Et osalejaid oli väga palju, ei
olnud zhürii töö sugugi kerge,
kuid siiski selgitati igast
vanuserühmast välja võitja ja
jagati ka eriauhindu.
3-4 aastaste vanuserühma võitja oli Karl-Gregor Kool (Pirita
Lasteaiast), eriauhinna sai Lisa
Jennyfer
Benita
(Kelvingi
Lasteaiast).
5-6 aastaste parim oli Matthias
Vohu (Pirita VAKi lauluringist),

eriauhinna said selles vanuserühmas veel Mari-Mall Rähn
(Merivälja Lasteaiast) ja Karmen
Kala (Merivälja Lasteaiast).
1.-3. klassi arvestuses tuli võitjaks Kristi Kallas (Viimsi
Keskkoolist), eriauhinna said
Mari-Liis Tohvelmann (Viimsi
Keskkooli Laulustuudiost) ja Eva
Mari Mahhov (Taimi Laasiku solistiringist).
4.-6. klasside seast oli võitja
Mirjam Pihlak (Viimsi Keskkooli
Laulustuudiost), eriauhinna pälvis
Robi-Reeno Raissaar (Viimsi
Keskkoolist).
7.-9. klasside võitjaks oli
Elisabeth
Põldma
(PMG
Laulustuudiost).
10.-12. klasside vanuserühmas
oli vaid üks esineja, kuid väga

Laste suvi on Nabas

Pirital tegutseb alates aprilli
algusest Naba - laste oma maja,
kus ühe katuse all on lasteaed ja
perekeskus koos beebiklubi ning
huviringidega. Miks Naba? Aga
sellepärast, et iga laps on väike
maailmanaba ja Nabas on tema
maailm huvitav ning arendav.
Nabast umbes poole moodustab
neljarühmaline lasteaed, kuid
samamoodi on teretulnud pere
noorimad liikmed Beebiklubisse,
kus tegutsevad lasteaia ettevalmistusrühm, laulu- ja mänguring, beebiujutamise ring koos
füsioterapeutidega ja beebide
hommikuvõimlemise rühm. Naba
Delfiinide Basseinis õpivad ujuma
nii lasteaialapsed kui need, kes
eraldi ujumistrennis käivad.
Suures muusika- ja teatrisaalis

saavad trenni teha noored maadlejad, akrobaadid, tantsijad ja õhtuti
tantsutrennis käivad täiskasvanud.
Saal on avatud ka karaokevõistlusteks laste sünnipäevadel. Naba
on paljuski erinev teistest omataolistest, nii näiteks oleme avatud
suvi läbi. Alates viimasest juuninädalast kuni augusti keskpaigani
toimuvad linnalaagrid. Plaanis on
päris põnevad tegevused: karaokelaager, mis lõpeb kontserdiga ja Picadilly inglise keele laager,
kus läbi tegevuste saavad võõrkeelega sõbraks kõik väikesed
huvilised. Lisaks sportlik luurelaager ja eriti põnev rallilaager
(saladuskatte all - on oodata huvitavaid külalisi!). Nabas paistab
päike ka siis, kui õues sajab
vihma!

tubli ja hea häälega KristiinaSandra Saumann (PMG Laulustuudiost).
Korraldajad tänavad kõiki
juhendajaid, kes oma lapsed nii
ilusti laulma ja esinema on

õpetanud.
Lisaks suur aitäh kõigile toetajatele: Tallinna Kaubamajale,
Pirita Selverile, trükikoda Spin
Pressile ja West Spordi Pirita kauplusele.

Kaunimad laulud emale
Pirita, Merivälja ja Viimsi lapsed
Maire
Eliste
laulustuudiost
lõpetasid oma aasta menuka
kontserdiga "Kaunimad laulud
emale" Estonia kontserdisaalis.
Laval käis 19 lauljat ja esitati 30
laulu. Esimene osa oli eesti keeles
ja pühendatud emale, teises osas
kõlasid maailma laulud originaalkeeltes. Väikeste lauljate kõrval
esinesid ka juba nimekad Elizabeth, Omar ja Maarja-Liis Ilus.
Kontsert lõppes populaarse
"Time to Say Good Bye" eestikeelse variandi ühise esiettekandega, kus kõrvuti tähtedega olid
laval ka kõige pisemad laululapsed.
24. mail andsid Laulustuudio
lapsed kontserdi Pirita Vaba Aja

Keskuses. Esinesid kõik laulustuudio õpilased, kuulajateks isademad, vanavanemad ja sõbrad. Ka
see kontsert oli kui eksam aasta
jooksul tehtud tööst. Nii publik
kui ka lauljad ise ning Maire
Eliste olid tulemuse üle õnnelikud
ja sügisel jätkatakse laulustuudios
uue hooga. Uuendusena alustab 1.
septembril Pirita VAKis Beebi
Laulu- ja Mängukool ning ka
Väikelaste ja 3-4-aastaste Lauluja Mängukool. Laulustuudio
jätkab 5-6 aastaste, kooliealiste ja
täiskasvanutega, kes kunagi on
tegelenud laulmisega ning kellele
on sellest hea mälestus hinge
jäänud. Täpsema info aga leiab
iga lauluhuviline aadressilt
www.mariel.ee ja ka Pirita lehest.

Detailplaneeringud
Pirita Linnaosa Valitsus avalikustab Ranniku põik 4 kinnistu detailplaneeringu.
Detailplaneeringu eesmärk on
kinnistule üksikelamu ehitamine.
Planeeritava ala suurus on 0,1 ha.
Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu autor on
Karma Projekt OÜ ja omanik on
Terje Tammistu.
Detailplaneeringuga saab tutvuda
6.-20. juunini 2005 Pirita
Linnaosa Valitsuses Merivälja tee
24 toas 202 igal tööpäeval kella
9.00 kuni 16.00.
Avaliku väljapaneku kestel saab
detailplaneeringuga tutvuda ka
Vabaduse väljak 7, 1. korruse
infosaalis.
Pirita Linnaosa Valitsus teatab,
et Põõsa tee 1 kinnistu
detailplaneeringu eskiisprojekti
avalik arutelu toimub 14. juunil
2005 kell 16.00 Pirita Linnaosa
Valitsuses Merivälja tee 24, toas
225.
Lahendusettepanekuga
saab
tutvuda 6.-14. juunini Pirita
Linnaosa Valitsuses, toas 202 igal
tööpäeval kella 9.00 - 16.00.
Planeeritava ala suurus on 0,4 ha.
Detailplaneeringu eesmärk on
olemasoleva elamumaa kinnistu
jagamine kaheks krundiks ning
kahe kolmekorruselise kuni 11m
kõrguse korterelamu ehitamine.
Detailplaneeringu autoriks on AS
Tondi Üks ja tellijaks VKS
Kinnisvara OÜ.
Pirita Linnaosa Valitsus teatab,
et Lepiku tee 34 kinnistu
detailplaneeringu eskiisprojekti
avalik arutelu toimub 14. juunil
2005 kell 15.00 Pirita Linnaosa
Valitsuses Merivälja tee 24, toas
225.
Lahendusettepanekuga
saab
tutvuda 6.-14. juunini Pirita
Linnaosa Valitsuses, toas 202 igal
tööpäeval kella 9.00 - 16.00.
Planeeritava ala suurus on 2,4 ha.
Detailplaneeringu eesmärk on
elamu-ja sotsiaalmaa sihtotstarbe
muutmine elamumaaks ja kinnistu jagamine kaheks teemaa, tootmismaa ja kolmeks üksikelamu
krundiks ning kolme kahekorruselise üksikelamu ja abihoonete
ehitamine.
Detailplaneeringu autoriks on AS
Tondi Üks ja tellijaks Terje Aru,
Dmitri Grankin, Aleksandr
Kaplin.

Pirita II Paadiralli
3. juunil korraldab Pirita
Linnaosa Valitsus Pirita II
Paadiralli, kuhu on osalema kutsutud Tallinna linnaosad, ametid
ja Pirita koostööpartnerid. Osalevad kolmeliikmelised võistkonnad, sõudepaadiralli toimub distantsil Pirita paadisadam - Lükati
sild - Pirita paadisadam ning start
antakse kell 16.00 Pirita paadisadamas. Kõik Pirita elanikud on
oodatud võistlust jälgima ja
omadele kaasa elama.

