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Tippkorvpall ka Piritale
Aprillis
loodud
Pirita
Pallimängude Klubi kavatseb
eeloleval hooajal lülituda sügisest
Eesti meistriliigasse oma korvpallimeeskonnaga. Paralleelselt hoogustub töö noortega.
Klubi juhatuse liikme Alar
Tamkivi sõnul komplekteeritakse
põhiliselt Eesti meistriliigas
mänginud A Le Coqi ja Hotronicu
mängijate baasil meeskond, kes ei
ründa oma esimesel hooajal
meistritrooni, aga ei kavatse ka
viimaste hulka jääda.
"Järjepidevusest ja püramiidi
ehitamisest saame rääkida siis, kui
klubid noortega tõsist tööd teevad
- nagu näiteks Soku või Virumaa
korvpallikoolides," rõhutas Alar
Tamkivi. "Ka meie peame tööd
järelkasvuga väga oluliseks. Noori
hakkab juhendama kogenud ja
hinnatud treener Andres Sõber."
Andres Sõbra kuulsaim õpilane on
Martin Müürsepp, kes ainsa Eesti
korvpallurina on mänginud ka

NBA-s, maailma tugevaimas
korvpalliliigas. Nii Sõber kui
Müürsepp rajasid omale kodu
Maarjamäele.
Eeskätt spordihuvilisi noori,
aga jõukohasel kombel ka tippmeeskonda on valmis toetama
Pirita linnaosa valitsus. "Lapsi
innustava korvpallikantsi loomisest oleme väga huvitatud, see
avab neile uued perspektiivid,"
innustas linnaosavanem Ülle
Rajasalu klubi juhtkonda.
Korvpallurid võivad loota
tuleval aastal valmiva Pirita
Majandusgümnaasiumi juurdeehituse käigus valmivale spordihoonele ja kooli staadionile.
Niikauaks
on
põhiliseks
treeningubaasiks TOP-i spordisaal, kus hakkavad harjutama nii
noored
kui
täiskasvanud.
Eliitmeeskonna aastaeelarve on
ligi miljon krooni, mille katavad
valdavalt sponsorid.

Mähe kanaliseerimisest
Esmaspäeval, 15. juulil kell 18
toimub Pirita Vaba Aja
Keskuses (Merivälja tee 3)
teabepäev teemal "Vesi ja

kanalisatsioon Merivälja-Mähe
piirkonnas."
Kõik huvilised on teretulnud.

Foto: Ervin Laus

Priimused. Pirita linnaosa lipu taustal näitavad end Pirita Majandusgümnaasiumi medaliga
lõpetanud Joanna Rannamets (paremal, kuldmedal) ja Kristi Kibuvits (hõbemedal).

Ranniku tee 2a Meriväljal sai ehitusloa
Tallinna linnavalitsuse projektide
läbivaatamise komisjon väljastas
juunis loa Meriväljal juba
kurikuulsaks saanud Ranniku tee
2a planeeritud korruselamu ehitamiseks. Põhjus: hoone projekt on
lõpuks kooskõlla viidud detailpla-

neeringus ette nähtud tingimustega.
Seega tuleb maja ikkagi 11,8
m kõrgune, mitte 16-meetrine,
nagu vahepeal üritati.
Linnavalitsuse sisekontrolli
juurdlus tuvastas, et Ranniku tee

2a planeeringu menetlemise käigus ja kooskõlastamisel on linna
ametiasutustele esitatud vastuolulisi ja puudulikke dokumente. Nüüdseks on kõik parandused ja täiendused sisse viidud.

Soov muutuda on majandusgümnaasiumile hästi mõjunud
Ülle Rajasalu,
Pirita linnaosa vanem

Tunnen heameelt Pirita kooli
pärast. Ei häbene öelda, et mul
olid pisarad silmas, kui tänavusel
koolilõpuaktusel
Pirita

Majandusgümnaasiumis viibisin.
Olen käinud viimastel aastatel
kõikidel tähtsamatel kooliüritustel
ja tajunud selgelt positiivseid
muutusi. Mõnegi õpilase kaudu
olen oma äratundmisele kinnitust
leidnud. Kaks aastat tagasi, kui me
koos gümnaasiumi õpilaste ja
õpetajatega ajurünnakul Pärnus
kooli edendamise teemal arutlesime, ilmnes kõikides soov midagi
silmnähtavalt muuta. Kusjuures
õpetajad väitlesid vähem konservatiivseltki kui õpilased. Samas
olid kõik enda vastu ausad, tunnistasid tehtud vigu ja näitasid üles
soovi asja parandada.
Arvan, et koostöö kooli,
lasteaedade ja linnaosavalitsuse
vahel on omamoodi vilja kandnud.
Ma ei unusta niipea 2001. aasta 1.
septembri aktust Pirita koolis, kui
direktor Edith Asveit esimese
klassi õpilastele ütles: "Meil on
siin koolis üks nõue: siin peab
õppima." Usun, et see oli

seitsmeaastasele lapsele väga
selge sõnum. Ta tajus, mis on koolis peamine. Direktoril polnud
selleks vaja öelda ühtegi pikka ja
keerulist lauset. Nii lihtne see
keeruline elu ongi.
Ma näen, et kool on muutunud
sõbralikumaks nii laste kui õpetajate poolt vaadatuna. Lõpuaktuse
ülesehitus oli selle järjekordne
tõend. Direktor oskas igale lõpetajale sõna kaasa öelda - kelle tunnustuse, kellele soovituse, kuidas
edaspidi olla jne. Seda vaadatakuulata oli ühtaegu nii ilus kui
armas. See läks mulle hinge.
Seda tõsisemalt hoolitseme, et
ka kooli vormiline pool ajast maha
ei jääks. Gümnaasiumi juurdeehituse hankekonkurss lõppes mõni
päev tagasi (osales 13 firmat),
kohe läheb ka ehitamiseks.
Tuleval aastal peame valmis
saama uued klassiruumid, spordihoone, raamatukogu, aktusesaali,
korrastatud staadioni. Pirita güm-

naasiumist saab üks Tallinna paremaid koole. Looduskeskkond on
siin juba ammu linna parim. Ka
kõik muu peab tipptasemel olema.
Süda rõõmustab, kui koolilapsed
linnaosavanemat tänaval tervitavad - mõni tuleb isegi rääkima või kui abiturient vabariiklikult
olümpiaadilt võiduga naaseb.
Ükskõik, kus koolis oled, hästi
saab õppida igal pool. Ja sa võid
olla ka absoluutselt parim, kui
väga-väga tahad. Selleks ei pea
tingimata inglise kolledzhis või
prantsuse lütseumis õppima.
Lõpetuseks mõni sõna ka
viimatisel halduskogu koosolekul
arutatud Võsa tee 26 detailplaneeringust Mähel, mis samuti
noori puudutab. Pirita üldplaneering lubab vana aiandi territooriumile ehitada korterelamuid, aga
kindlasti ei näe me seal kõrgeid
maju, maksimaalselt kolmekordsetest ja 11 m kõrgustest elamutest
piisab. Me ei taha Piritale

Lasnamäge, kus üks majaomanik
ei tunne teist. Üheksa korterit ühes
majas on meie arvates paras küll.
Iseenesest on Võsa tee 26 planeering väga vajalik, on ju see territoorium juba aastaid korrast ära
ja uuselamud aitavad sellest üle
saada. Eeldan, et sinna asuvad
noored eesti edukad pered, kellele
maja ostmine veel üle jõu käib,
aga heas keskkonnas elada
tahavad. Ennustan, et Võsa tee elamurajoonist saab Tallinna soositumaid elamispaiku. Sinna tahame
ehitada ka kooli, lasteaia ja
sportimisplatsid. Püüame jälgida,
et vajalikud paberid linnaplaneerimisametis toppama ei jää. See
oht on olemas, kuna enne kohalikke valimisi ei julge mitte kõik
poliitikud poleemikaohtlikke otsuseid vastu võtta. Sest alati on ka
neid, kes iga uue asja vastu sõdivad ja seda annab osavasti ära
kasutada.

