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Laupäev, 1. oktoober 2005

TASUTA

Pirita päevad “Pirita kõigile”

Lugupeetud
Pirita elanik!
5. septembril 2005 kuulutas
Tallinna linn välja avalikud
konkursid korraldatud jäätmeveo
ainuõiguse andmiseks viies
Tallinna jäätmeveopiirkonnas,
neist üks Pirita linnaosa tervikuna.
3. oktoobril 2005 algusega kell
18.00 toimub korraldatud jäätmeveo teavitusürituste raames
Pirita Sotsiaalkeskuses Metsavahi
tee 4 infotund, mille eesmärk on
tutvustada korraldatud jäätmeveo
põhimõtteid, jäätmekäitluse üldiseid nõudeid ja leida vastuseid
jäätmealastele küsimustele.

Infotunni ajakava:

Eesti Nukuteatri etendus “Wohn, Won ja Wiida”

18.00-18.10 Avasõnad. Pirita linnaosa vanemalt.
18.10-18.30
Tallinna
jäätmekäitlus täna. Tallinna abilinnapea Jüri Ratas.
18.30-19.00 Korraldatud jäätmeveole üleminekust Tallinnas.
Tõnu Tuppits Tallinna Keskkonnaameti juhataja.
19.00-20.00 Küsimused ja vastused, diskussioon. Infopäeva
kokkuvõte.

Pirital on peetud küll kloostri-,
merepäevi ning mitmesuguseid
festivale, kuid kõigile linnaosa
elanikele mõeldud ja Pirita töidtegemisi kajastavat suuremahulisemat üritust meil siiani polnud.
Nii sündiski idee panna sel sügisel
alus nädal aega kestvatele Pirita
päevadele, eesmärgiga tutvustada
piritalastele nii linnaosa valitsuse

Korraldatud jäätmevedu on kvalitatiivne muudatus kogu linna jäätmehoolduses ning üleminek
uuele süsteemile õnnestub vaid
jäätmevaldaja, linna ja jäätmevedaja koostöös. Ootame Teid
infotunnile ja aktiivselt osalema
diskussioonis!
Lugupidamisega,
Pirita Linnaosa Valitsus
Tallinna Keskkonnaamet

Pirita linnaosa vanem Enno
Tamm võtab elanike vastu
kõikides linnaelu puudutavates
küsimustes esmaspäeviti kell
16.00-18.00.

kui ka teiste Pirital tegutsevate
organisatsioonide tegevust ning
pakkuda kaasalöömislusti nii
sportlikes tegevustes kui ka mitmetes huvialaringides.
I Pirita päevad toimusid 26.
septembrist 1. oktoobrini ning ürituste korraldamisel peeti silmas nii
erinevaid vanuse- kui huvigruppe.
Nii oli esimene päev pühendatud

suures osas beebidele, teine lasteaialastele ja kolmas kooliõpilastele. Neljapäeval ehk nn
perepäeval oli pearõhk pööratud
tervislike eluviiside propageerimisele ja looduslähedusele. Pirita
päevade omamoodi kulminatsiooniks kujunes eakatele mõeldud viies päev, mil pidulikult avati
vastvalminud Pirita Sotsiaal-

keskus.
Tänu Pirita elanike aktiivsele
osalemisele võib I Pirita päevad
igati kordaläinuks lugeda ning
mida muud soovida, kui kohtumiseni järgmisele sügisel II Pirita
päevadel.

RiverLinksi kokkusaamine Pirital
6.-7. oktoobril toimub järjekordne
rahvusvahelise INTERREG IIIC
projekti RiverLinks partnerite
kokkusaamine Pirital. RiverLinks

projekti on kaasatud kuus partnerit viiest Euroopa riigist: Itaaliast,
Prantsusmaalt, Saksamaalt, Hispaaniast ja Eestist.

Projekti eesmärgiks on linnadest
läbi voolavate jõgede kallaste ja
nende lähiümbruse säästlik ning
keskkonnasõbralik arendamine nii
majanduslikuks tegevuseks kui ka
puhkeotstarbeks, samuti kogemuste vahetamine projekti erinevate partnerite vahel.
Pirita LOV kui projekti ühe partneri peamine eesmärk käesoleva
projekti raames on koostada Pirita
jõeoru maastikukaitseala teemaplaneering, mille läbi arendatakse
puhkevõimalusi ja erinevaid jõega
seonduvaid tegevusi. Vastavalt
teemaplaneeringule on tulevikus
plaanis ehitada välja kaitseala

teedevõrgustik (matka- ja spordirajad), piknikukohad, märgistatakse vaatamisväärsused ja
paigaldatakse infosildid. Projekt
lõppeb 2006. aasta suvel.
Seminari teisel päeval teeb
ettekande ka Pirita jõeoru teemaplaneeringu koostaja AS KjaH,
kes võitis käesoleva aasta augustis
vastavasisulise riigihanke. Samas
on võimalik tutvuda infomaterjaliga, mis käsitleb projekti partneriks
olevate teiste Euroopa linnade
jõgede kallaste ja nende lähiümbruse arendamist.

