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Laupäev, 6. juuli 2002

Ole registris!
Pirita linnaosa valitsus kordab
üleskutset linnaosa elanikele:
kontrolligem, kas teie andmed on
täies ulatuses rahvastikuregistris!
Jaanuaris 2002 võeti kasutusele rahvastikuregister. See on
riigi põhiregister ja isikuandmete
osas aluseks kõigile teistele riigi
ja kohaliku omavalitsuse registritele ning andmekogudele.
Ametlikus asjaajamises ja
avalike ülesannete täitmisel lähtutakse rahvastikuregistrisse kantud andmetest. See kehtib
täielikult ka elukoha aadressiandmete kohta - asjaolu, mida seni on
püütud mitmeti tõlgendada.
Seda arvestades võib piltlikult
öelda: keda pole rahvastikuregistris, seda pole olemas. Praegu
on Pirita elanike registris üle
8800 inimese. Aga me teame, et
tegelikult elab siin palju rohkem
inimesi - näiteks suurem osa
Andrekse tee, Esku, Kuldtiiva,
Käokeele, Lauri tee, Lehise,
Udeselja, Puki tee, Kõivu tee
ridaelamute, Lükati tee 6, Masti
4, Täpiku tänava jm. asukatest,
kes pole end veel arvele võtnud.
Rahvastiku arvestamise andmebaasis olevad andmed kantakse kõigepealt rahvastikuregistri arhiivi, sealt omakorda
arvatakse registrisse vaid need
isikud, kelle kohta on olemas
vähemalt järgmised andmed: 1)
perekonnanimi või -nimed, 2)
eesnimi või -nimed, 3) sünniaeg,
4) sünnikoht, 5) sugu, 6)
isikukood, 7) elukoha aadress
vähemalt kohaliku omavalitsusüksuse täpsusega, 8) Eesti
kodakondsusse kuulumine või
kehtiva elamisloa omamine.
Kahjuks on praegu nii, et eluja sünnikoha või muude andmete
puudumisel jääb hulk inimesi rahvastikuregistrist välja.
Elukoha
aadressiandmed
peavad olema määratletud elukohateatega. Kes on vahetanud
elukohta, aga pole sellest teavitanud oma linnaosa rahvastikuregistri osakonda, peaks
seda kindlasti tegema.
Kodanikel on õigus kontrollida, kas nende ja teiste pereliikmete isikuandmed registris on
õiged. Seda saab teha telefonitsi
(Pirita linnaosas 6 457 641), elektronposti teel (Monika.Aaslaid@
pirita.tallinnlv.ee), faksi teel (6
457 609), kirja teel (Pirita LOV
Merivälja tee 24, 11911 Tallinn)
või kohapeal (Pirita LOV).
Telefoni teel saab infot linnaosavalitsuse registripidajalt,
kes küsitleb elanikku eeltoodud
kaheksa punkti andmete osas.
Andmete puudumisel või lahknemisel palutakse tulla rahvastikuregistri osakonda koos
vajalike dokumentidega andmeid
korrastama.
Elukoha aadressi olemasolu ning
selle õigsus on oluline ka sügisestel kohalike omavalitsuste valimistel osalemiseks.

Viimane aeg probleemid lahti rääkida
Arvo Uukkivi,
Pirita halduskogu liige

Kanaliseerimise töögrupp on koos
käinud kaks korda. Läbi on arutatud kehtiv kanalisatsiooniga
liitumise kord. Ilmnes, et Tallinna
Vesi ei ole arvestanud täielikult
Tallinna linna poolt kehtestatud
korda. Olemas on üldised juhendid tegutsemiseks, puudub aga
lühike ja konkreetne asjaajamise
kord.
Kehtestatud on liitumiseks
vajalikud dokumentide universaalsed tüüpvormid nii eraisikule
kui uute kruntide kinnisvaraarendajatele, mis sisaldavad eraisikule
palju ebaolulisi nõudeid. Nõutakse
liigseid kooskõlastusi. Tallinna
Veel ei ole juurdepääsu vajalikele
andmebaasidele,
sellest
ka
ülearused nõuded. Liitumiseks
vajalikud projektid on kunstlikult
mahukatena vormistatud, sisaldades ümberjoonistusi peatrassi
projektist. Liituv kinnistu vajab
lahendust kinnistuäärsest kontrollkaevust kinnistu settekaevuni.
Tegemist on tüüplahendusega ja

selle juurde kuuluvate ehitustingimustega, seega ei ole
mingil moel põhjendatud senine
projekteerimise kord.
Ehitamiseks
vajalikud
kaeveload tuleb vormistada
kanaliseeritavale alale kompleksselt. Kanalisatsiooniga kaetud ja
katmata ala mõiste vajab väga
täpset määratlust. Tingimata tuleb
lahendada korraga nii kanalisatsiooni, sade- ja kuivendusvee ning
amortiseerunud veetorude vahetamise probleemid.
Komisjon jõudis kokkuleppele, et Tallinna Vesi ja Tallinna
linnavalitsuse esindajad esitavad
järgmiseks koosolekuks ettepanekud liitumistoimingute lihtsustamiseks, lähtudes Pirita halduskogu otsusega tehtud ja
komisjoni koosolekutel välja
koorunud ettepanekutest. Järgmine koosolek toimub 30. juulil
kell 16 Pirital.
Ühtlasi informeerin linnaosa
elanikke- tulevasi kanalisatsiooniga liitujaid - Tallinna volikogu
määrusest nr. 37, 05.10.2000.a.,
millega
kinnitati
heitvee

kohtkäitluse eeskiri.
Eeskirja rakendussätte p. 8.2
sätestab: Tallinna kanaliseerimata
piirkondades, kuhu on planeeritud
rajada ühiskanalisatsioon ning kus
funktsioneerivad enne 1. jaanuari
1995. a. rajatud kohtkäitlussüsteemid ja juhul, kui ei ole otsest
ohtu keskkonnale ja elanike tervisele, hakkab käesolev eeskiri
vastavate kinnistute suhtes täies
mahus kehtima pärast antud
piirkonna
ühiskanalisatsiooni
valmimist. Sellega on määratud
kohustus
kohtkäitlusrajatiste
tänapäeva nõuetekohaseks väljaehitamiseks nendele, kes kanalisatsiooniga ei ühine.
Kokkuvõttes tuleb tõdeda, et
praegu on viimane aeg kõikide
probleemide lahtirääkimiseks, et
muuta asjaajamine võimalikult
lihtsaks ja kliendisõbralikuks,
vältides põhjendamatuid kulutusi.
Komisjoni liikmena ootan, et linnaosa
elanikud
pöörduvad
komisjoni poole probleemidega,
mis on veel tähelepanuta jäänud.

Noortekeskus
sai aastaseks
Aivo Tamm
Suve hakul tähistas Pirita Avatud
Noortekeskus oma esimest sünnipäeva. Peost olid osa saamas
nii noortekeskuse liikmed kui
külalised mujalt. Sünnipäev algas
juba keskpäeval petanque`i ja
kriketi võistlusega.
Tervitussõnu ütlesid Pirita linnaosa vanem Ülle Rajasalu ja
haridusnõunik Veiko Rohunurm.
Ülle Rajasalu lõikas koos
noortekeskuse liikme Edvin
Larsiga lahti suure sünnipäevatordi. Tähtsale päevale lisas sära
karaoke
lauluvõistlus,
kus
olulisem kui viisipidamine oli
julge pealehakkamine. Järgnes
noorte tantsu- ja muusiküritus
sarjast Disconnection. Plaate
keerutas DJ Priit Hinnov. Elevust
tekitasid PMG vilistlase ja
PANK-i aktiivse liikme Lauri
Läänemetsa poolt korraldatud
lõbusad
seltskonnamängud.
Mõõtu võeti limbos, ajalehetantsus ja teistes tuju tõstvates
mängudes. Parimaid premeeriti
auhindadega.
Noortekeskuse sünnipäev oli
tore ja lõbus. Täname kõiki
noortekeskuse liikmeid ja külalisi, kellele keskuse uksed on
jätkuvalt avatud.
NB!
Pirita
Avatud
Noortekeskus on suvekuudel
avatud kella 11 - 19.

Eakate
tegemised

Kanaliseerimine Pirita - Kosel kestab. Mesika tee enne (vasakpoolsel pildil) ja pärast tänava
kordategemist.

Veel on vabu kohti laste linnalaagris
22.07-26.07 maalilaager
algajale
kunstihuvilisele
Pirita Vaba Aja Keskuses
(Merivälja tee 3).
Akvarell, klaasi- ja portselanimaal.
Osavõtutasu
674.Registreerimine telefonil 6 778
236, 056 668 428 või 056 156 718.
KE Kunstistuudio.

12.08 - 16.08 fotokunsti
laager.
Laagris osalejad jäädvustavad
Pirita
kaunemaid
paiku.
Külastatakse fotogaleriisid, sõidetakse jahiga. Laagri lõpupäeval on
osalejate fotokunsti võimalus näha
näitusel "Pirita suvi 2002".
Osalejatele meened, parimatele

auhinnad! Pirita Vaba Aja
Keskusse oodatakse noori alates
12. eluaastast. Osavõtutasu 400
krooni.
Laagripäev kestab kella 10 17, lõunaks soe söök. Lastega
tegelevad vastava väljaõppe
saanud kasvatajad. Info ja registreerimine telefonil 6 457 625.

8. - 9. juunil peeti Eesti Vabaõhumuuseumis Memme-Taadi
Päevad. Alustati meeleoluka
rongkäiguga. Osa võttis ka linnaosavanem Ülle Rajasalu. Pirita
eakad olid pererahvaks Kolga
talus. Lisaks Pirita ansambli
Birgitta esinemisele sisustasid
kontsertprogrammi Salme Kultuurikeskuse segakoor Videvik,
meesansambel Hak Raavis, rahvatantsurühm
Raabiku
ja
Peterburi Eesti Seltsi rahvatantsurühm Neevo.
11.juunil pidasid Pirita eakad
koos Avahoolduse Arenduskeskusega pikniku Viimsi Vabaõhumuuseumis.
17.juunil olid Pirita eakatel
külas kauaaegsed soome sõbrad
Oulust.
20.juunil toimus ühine piknik
Merivälja Pansioni eakatega.
26.juunil käidi ekskursioonil
Kihnu saarel.

