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Karda puuki!
Aili Tabri,
perearst

Kevade saabudes oleme rohkem
metsas
ja
aias;
kevadel
aktiviseeruvad ka puugid. Puugid
vahendavad inimestele entsefaliidi
ja
borrelioosi
viirust.
Entsefaliidi viiruse vastu, mis
tekitab ajukelmete põletikku, on
tõhus vaktsiin olemas. Praegu on
õige aeg puukentsefaliidi vastaseks vaktsineerimiseks. Selleks
on olemas ka eraldi 1- 11aastastele lastele mõeldud vaktsiin.
Vaktsineerimisskeem
on
järgmine: 1. annus - lähteannus,
2. annus - 1-3 kuud peale esimest
vaktsineerimist, 3. annus - 9- 12
kuud pärast teist vaktsineerimist.
Selline skeem annab entsefaliidiviiruse kaitse kolmeks aastaks,
edaspidi piisab juba ühekordsest
kaitsesüstist. Kui on vaja tagada
kiirem kaitsevõime (ootamatu
reisi puhul),võib kasutada ka
lühendatud vaktsineerimisskeemi. Kaitset võib siis oodata kõige
varem 14 päeva peale teist vaktsineerimist.
Üks doos puukentsefaliidi
viiruse vastu maksab 190 krooni.
Vaktsineerida
saab
Pirita
Perearstikeskuses E - R kella 8 14 ja 15- 18.
Teadmiseks teiste tasuliste
vaktsiinide
kohta.
Neist
Haemophilus influenzae b- vaktsiin puudutab alla 5 a. lapsi ja
põhjustab
meningiiti,
kopsupõletikku, raskelt kulgevaid
ülemiste hingamisteede infektsioone. Paljudes riikides on see
vaktsiin riiklikus vaktsineerimisprogrammis, meil veel mitte.
Seda on võimalik korraldada.
Ühe doosi hind on 110 krooni,
vaktsineeritakse kolm korda 1,5
kuulise vaheajaga, revaktsineerimine on 1,5 aasta pärast.

Laupäev, 4. mai 2002

Maamaksusoodustus pensionäridele
Toivo Tootsen,
Pirita halduskogu ja
Tallinna volikogu liige

Hoidmaks ära maamaksu järsku
tõusu, alandas Tallinn tänavu maamaksu määra 1,2 protsendilt 0,6
protsendini maa maksustamishinnast. Lisaks sellele suurendati
pensionäride maamaksuvabastust
500 kroonini.
Ometi osutus ka sellisel juhul
paljude pensionäride maamaks
tänavu suuremaks kui see oli
mullu. Et kergendada nende
inimeste olukorda, kes oma higi ja
vaevaga
Meriväljal, Mähel,
Nõmmel
või
mujal
maa
elamisväärseks on muutnud, võttiski linnavolikogu 18. aprillil
vastu uue määruse. Sellega kompenseeritakse maamaksu tõus pensionäridele, kellel maamaksu
vabastusest hoolimata oleks tulnud maksta suuremat maamaksu
kui aasta tagasi.
Määruse esimene punkt ütleb-

ki nii: "Linnavalitsusel maksta
ühekordset toetust riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel
pensioni saavatele isikutele, kes
vastavalt linnavolikogu 21. detsembri 2000 määrusele nr. 63
saavad ajutist maksuvabastust
kuni 500 krooni, kuid kelle poolt
2002. aastal tasutav maamaks
ületab 2001. aastal tasutud maamaksu. Toetust makstakse ulatuses, mille võrra 2002. aastaks
määratud maamaks ületab 2001.
aasta maamaksu."
Maa-ameti juhataja Ahto
Eesmäe ütles, et pensionäridel
tuleb küll tasuda tähtajaks ette
nähtud maamaks, kuid neile makstakse kompenseeritav summa
tagasi. Toetust makstakse selles
ulatuses, mille võrra käesoleval
aastal tasutud maamaks ületas
mulluse maamaksu. Ahto Eesmäe
selgitas, et isikud, kellel on õigus
toetust saada, peavad esitama
maa-ametile avalduse, näidates
seejuures ära 2001. aastaks ning

2002. aastaks määratud maamaksu. Pärast seda kannab maa-amet
kompenseeritava summa inimese
pangakontole või maksab selle
välja sularahas 2002. aasta jooksul.
Tuleval aastal on linnal kavas
kehtestada erinevatele hinnatsoonidele erinevad maamaksu
määrad. Ahto Eesmäe sõnul kavatsetakse nendes hinnatsoonides,
kus asuvad valdavalt elamumaad,
maamaksumäära alandada, tõsta
aga seal, kus asuvad valdavalt ärija tootmismaad. Samas plaanib
linn tõsta nende pensionäride
maksuvabastust, kes kasutavad
suuremat krunti kui 900 ruutmeetrit. Praeguste kavade kohaselt
võiks nendel kruntidel maksuvabastus olla kuni 800 krooni.
Kõrge maamaks ei tohi olla
hoovaks, millega aastakümnete
jooksul oma kodu rajanud
inimesed, kes nüüd on jäänud pensionile, oma kodust välja
kangutatakse.
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Lurich naaseb
Pirita teele
Eesti omaaegse spordikorüfee
Georg Lurichi kuju, mille vandaalid Pirita teel paiknevalt
aluselt korduvalt "teisaldasid,"
võtab peatselt koha sisse nii Eesti
Olümpiakomitee fuajees kui ka
kiviaalusel Pirita tee ja Regati pst.
nurgal. Sellist lahendust pidasid
22. aprillil toimunud kohtumisel
parimaks Pirita linnaosa vanem
Ülle Rajasalu, EOK peasekretär
Toomas Tõnise ja skuptor Tõnu
Maarand.
Möödunud sajandi alguses
maadleja ja tõstjana Eestile üle
maailma tuntust kogunud Lurichi
originaalkuju valmistas Amandus
Adamson, Pirita teel paikneva
kompositsiooni
lõi
Tõnu
Maarand. Vastavalt saavutatud
kokkuleppele
paigutatakse
pronkskuju EOK fuajeesse
(Regati 1, III korrus), kipsist
koopia aga, mis varastamise ja
lõhkumise korral oleks kergesti
taastatav, kinnitatakse olemasolevale alusele Pirita teel loodetavasti maikuus.

Teateid eakatele
Sotsiaalhoolekande osakonna
kaudu saab jätkuvalt koju sooja
toitu tellida. Vastavalt kliendi
soovile tuuakse toit koju 1-5
korda nädalas. Liiter suppi
maksab 9 krooni, supp ja praad
kokku 17 krooni.
28. märtsist alates väljastab
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
takso magnetkaarte ainult neile
üle 65aastastele sügava ja raske
puudega inimestele, kes kasutavad ratastooli. 1. maist on
kehtetud üle 65aastaste takso
magnetkaardid, mis on väljastatud I ja II invaliidsusgrupi
alusel. Teenuse jätkamiseks tuleb
esitada
Tallinna
Puuetega
Inimeste Kojale uus arstitõend.
Tõend viia või saata postiga
aadressil Tatari 12, 10116 Tallinn.
Klientide vastuvõtt teisipäevast
neljapäevani kella 10 - 16. Info
telefonil 6 613 760.
Puuetega Inimeste Koda ja
Pirita
sotsiaalhoolekande
osakond tuletavad meelde, et
puuderaskusastme toetus on
osaline kompensatsioon transpordi, telefoni ja ravimite ostmiseks.
Sügava puudega inimesele
antakse 640, raske puudega
inimesele 420 ja keskmise puudega inimesele 200 krooni kuus.
Keskmise
puudega,
töövõimetud ja üle 65aastased
inimesed, kes ei saa kasutada
ühistransporti, võivad raviarsti
saatekirja alusel tellida raviasutusse sõitmiseks kanderaamiteenust Tallina Kiirabist telefonil
6 971 145.
Ka Pirital tegutsevad kratid.
Ühel tublil töömehel ja pereisal
varastati järjest kaks jalgratast.
Pirita
sotsiaalhoolekande
osakond palub heade inimeste abi
- võib-olla leidub kellelgi kuurinurgas üks kasutu ratas… Lahkel
abistajal palume helistada telefonil 6 457 620 (Aime Vaggo).

Noored loodushoidjad Piritat puhastamas.

Jõekaldal leidub “vaatamisväärset”
Heli Luts,
haljastusspetsialist

19. aprillil kogunesid Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühingu
Sorex liikmed Nurmiku tee otsa,
et koristada Pirita jõe ürgoru.
Haljastusfirma Grün-E saemehed langetasid ja tükeldasid maha
langenud puid ning üliõpilased
tassisid need hunnikusse. Korjati
üles ka orgu külastanud inimeste
poolt maha jäetud praht. Kokku

saadi kahe tunniga 25 suurt
kotitäit prügi.
Huvitavamateks orunõlvadelt
puude vahelt kogutud leidudeks
olid aluspüksid, spordikott, milles
supipott, täiesti kasutuskõlbulik
autoiste, 12 roostes hobuserauda;
kilekotitäis pruugitud pamperseid.
Tühje kurgipurke, odekolonnipudeleid ja purukspekstud veinija õlupudeleid võis kokku arvata
kilokaupa.
Ühingu Sorex liikmed käivad

sageli looduskaitseobjekte koristamas, Pirita ürgorgu puhastasid nad
esimest korda. Koristuspäev
õnnestus igati, üliõpilased on nõus
taas tulema Piritat korrastama.
Pirita linnaosa valitsus tänab
üliõpilasi
ja
Harjumaa
Keskkonnateenistuse looduskaitse
peaspetsialisti Tiina Nappi, kes tõi
talgusuppi ja lõi ka koristustöödel
usinasti kaasa.

Lilled linna
Lilleaeg on saabunud. Pirita linnaosa valitsus hakkab istutama
võõrasemasid, mis on suhteliselt
öökülmakindlad ja mida võib
juba praegu istutada.
Linnaosa lillekastid pannakse
paika Eurovisiooni lauluvõistluse
ajaks. Lisaks saab uue kujunduse
Regati maja esine haljasala, kuhu
paigaldatakse skulptuur "Sõpruse
puu" ja istutatakse lilli.

Südamejooks
lauluväljakul
25. mail kella 11-st alates toimub
Tallinna
Lauluväljakul
Südamejooks, mille motoks on
"Terve südame nimel!"
Jooksu eesmärk on korjata
raha vähemalt ühe südamehaige
lapse operatsiooni toetuseks ning
tugevdada rahva tervist. Jooks
annab kõigile suurepärase võimaluse leida sobiva koormusega
tegevust värskes kevadõhus.
Südamejooks on pereüritus, kus
saavad joosta nii lapsed, naised
kui mehed.
Joostakse seitsmes vanusegrupis, noorima moodustavad 35aastased, kes läbivad 300 m.
Põhijooks vähemalt 13aastaste
laste ja täiskasvanute osavõtul
algab kell 14.
Osavõtumaksu suurus sõltub
maksmise ajast - kuni 22. maini
on see olenevalt vanusest 25-95
krooni. Südamejooksu infotelefon on 119.

