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Laupäev, 6. juuli 2002

Lendtaldrikud metsas
Ott Vesi
Ilmselt ei aimanud paljud, mis
toimub, kui 15. ja 16. juunil Pirita
rannametsas puude vahele püstitatud metalseid läikivaid korve
ning sealsamas askeldavaid tüüpe
nägid, kes lendavaid taldrikuid
loopisid. Ometi kirjutati just siis ja
siin Eesti spordiannaalidesse uus
peatükk.
Pirita oli võõrustajaks esimesele disc-golfi turniirile Eestis. 1st
Annual William Vesilind DiscGolf Invitational oli kahepäevane
rahvusvaheline spordisündmus,
mille toimumisele aitasid nõu ja
jõuga kaasa Soome World-FlyingDisc-Federation
(WFDF),
Tallinna Frisbee klubi ja Eesti
Disc-Golfi
Assotsiatsioon
(EDGA).
Ameerika Ühendriikides leiutatud disc-golfi harrastajaid pole
Balti riikides just palju. Seda ei
saa aga üldistada kogu regioonile.
Soome, Rootsi ja Norra toetavad

suurele hulgale huvilistele, sõltumata soost ja vanusest. Kuid
tippu jõuavad siiski ainult pühendunud sportlased.
Maailmameister Ken Climo,
üks ajastu parimaid disc-golfi
mängijaid, on tiitlit pidanud kaitsma juba kümme korda. Euroopa
meister on rootslane Christian
Sandstrom parim tõestus
Põhjamaade tipptasemest. Pirital
toimunud
disc-golfi
esitlusvõistlus sai paljuski teoks
tänu Seppo Niemineni (WFDF
juhatuse esimees) ja William
Vesilinnu sõprusele.
"Tahtsin tutvustada Eestis täiesti uut ala, sest avastasin siin
keskkonna, mis ideaalselt discgolfile sobib, samuti erinevas eas
inimesi, kes sooviks midagi
põnevat proovida," meenutab
USA-s sündinud ja kasvanud
William Vesilind ning kelle
koduks on täna Pirita.
Seppo Niemeinen, endine
maailmameister mitmel frisbee-

Juunis esietendus disc-golf Pirita metsas.
aktiivselt oma disc-golfi ja frisbee
meeskondi ning mängijate arv
kasvab kiiresti kõikjal. 30 aastat
pärast ala sündi on disc-golfi
keskorganisatsioon Professional
Disc-Golf Association (PDGA)
kolinud Torontosse. 1997. aastal
korraldati disc-golfi MM Lahtis ja
2001. aastal toimusid maailmameistrivõistlused Jaapanis.
Traditsiooniline palli-golf ja
disc-golf on paljuski sarnased.
Mõlemas mängus on tähtis tabada
vähima löökide või visete arvuga
märki. Disc-golfis on raja lõpus
augu asemel spetsiaalsed korvid,
mille põhjale peab taldrik maanduma. Rajameistrid määravad raja
kohta keskmise visete arvu, mida
tähistatakse mõistega "par" ning
millega võistlejad võrdlevad oma
visketulemusi. Nagu individuaalalale kohane, mõjutavad
võistleja tulemusi ainult tema
vaimsed ja füüsilised omadused.
Seetõttu on disc-golf sobiv

alal, oli asendamatu partner turniiri korraldamisel. Tema osavõtt oli
eeskujuks teistele Soome tipptegijatele, kes kodusest disc-golfi
meistrisarjast
kõrvalehüppe
Eestisse sooritasid. Finaali jõudsid
Seppo Nieminen (1. koht), Juha
Nieminen (2.), Miika Teirikangas
(3.) ja William Vesilind (4.).
Kaks nädalat mänguala planeerimist, üks päev radade seadistamist ja 20 minutit nende demonteerimist on kogu ajakulu, mis
üheksa rajaga mängualale kulus.
"Sajujärgne lõhnav mets,
õnnestunud vise, mis kannab lendava taldriku puude vahelt sihtmärgini ja head sõbrad," võtab
sündmuse
kokku
William
Vesilind, EDGA asutajaliige.
Täiendavat informatsiooni uudse
spordiala kohta saab internetikodulehtedelt: www.frisbee.ee;
www.pdga.com;
www.everythingdiscgolf.com.

Detailplaneeringu avalik arutelu
Pirita Linnaosa Valitsus avalikustab Lepiku tee 25, 25a ja sellega külgneva ala ning Sompa tee
16, 16a ja 16b kinnistute detailplaneeringud maa-ala jagamiseks
väikeelamukruntideks.
Lahendusettepanekuga saab

tutvuda 22. juulist kuni 5. augustini linnaosavalitsuses, Merivälja
tee 24, tuba 202, igal tööpäeval kl.
9 - 16.
Detailplaneeringu
avalik
arutelu toimub 7. augustil kell 16
Merivälja tee 24, tuba 225.

On õige aeg oma pass välja vahetada
Heikki Kirotar,
Kodakondsus- ja Migratsiooniameti
pressiesindaja

2002.a teisel poolaastal lõpeb 95
000 inimesel kümme aastat tagasi
välja antud passi kehtivusaeg.
Paljud usuvad vanast harjumusest, et uue dokumendi saab
nädalaga ja taotlema tohib tulla
alles siis, kui vana dokumendi
kehtivusaega on jäänud ainult kuu.
Tegelikult võtab uue dokumendi
vormistamine aega 30 päeva ja kui
inimene taotleb uut dokumenti
liiga hilja, on tal oht jääda ilma
kehtiva isikut tõendava dokumendita. See on tekitanud palju probleeme ja meelehärmi inimestele,
kes näiteks mõni päev enne planeeritud välisreisi uut passi taotlevad.
KMA võtab taotlusi vastu siis,
kui vana dokumendi kehtivusaega
on järel alla kuue kuu. Seega võib
28. detsembril 2002 aeguva passi
omanik uut dokumenti juba täna
taotleda. Suvel on meie ametnike
koormus väiksem, siis saab dokumenti vahetada ilma suurema
ootamiseta. Uue dokumendi
taotluse saab teha ka posti teel,
mis on uus teenus.
Tallinnas asub neli KMA
bürood: Sütiste tee 32, Lastekodu
48, Sõle 61a ja Vilmsi 59. Suurem
koormus on Lastekodu 48, kus
lisaks tavataotlustele võetakse
vastu ka kiirpassi taotlusi.
Kui Teile on KMA poolt varem
pass välja antud, on uut isikut
tõendavat dokumenti mugav ja
otstarbekas taotleda posti teel.
Korduvat isikut tõendavat
dokumenti ei anta välja automaatselt, selleks on vaja esitada taotlus,

mille
saate
infoleheküljelt
www.pass.ee või KMA Harjumaa
osakonna teenindusbüroodest:
Mäekalda büroo / Vilmsi 59, tel. 6
056 960; Mustamäe büroo /
Sütiste tee 32, tel. 6 718 083;
Vanalinna büroo / Lastekodu tn.
48, tel. 6 062 640; Sõle büroo /
Sõle 61a, tel. 6 662 701. Seega,
kui passi kehtivusaeg hakkab
lõppema, passi viisalehed on täitunud, pass rikutud või Teie nimi
muutunud, taotlege uut dokumenti
posti teel. Isikutunnistust ja passi
on võimalik taotleda korraga ühel
ankeedil.
Isikutunnistuse ja/või Eesti
kodaniku passi taotlemisel posti
teel tuleb ümbrikusse panna
vormikohaselt täidetud taotlusankeet; 1 värvifoto 40x50 mm; riigilõivu tasumist tõendav dokument
või andmed riigilõivu tasumise
kohta. Sobib ka internetipanga
maksekorralduse väljatrükk. Kui
Teie nimi on muutunud, lisage ka
nimemuutust tõendav dokument.
Kinnine
ümbrik
saatke
Kodakondsus- ja Migratsiooniametisse, Lastekodu 48, 10144
Tallinn, "TAOTLUS." Võite
ümbriku ka ise viia Teile sobivasse KMA teenindusbüroosse ja
panna selleks ette nähtud
postkasti. Riigilõiv täiskasvanule
on isikutunnistuse või passi
taotlemisel 150 krooni. Kui
taotlete ühe taotlusega mõlemat
dokumenti, on riigilõiv kahe
dokumendi eest kokku 250 krooni.
Isikutunnistuse ja/või passi
taotlemisel posti teel ei ole vaja
ümbrikusse panna isikut tõendavat
dokumenti. Isikut tõendav dokument tuleb kaasa võtta, kui otsustate korduvat dokumenti taotleda

isiklikult KMA teenindusbüroos.
Kui taotlete uut passi enne vana
kehtivusaja lõppu, siis sellest hetkest, kui saate kätte uue dokumendi, tunnistatakse vana kehtetuks.
Seega ei ole vana passiga võimalik
enam riigipiiri ületada ega muid
toiminguid teha.
Esmakordset dokumenti ei saa
posti teel taotleda, vaid tuleb isiklikult pöörduda KMA regionaalosakonda. Kodakondsus- ja
Migratsiooniamet on selle aasta
esimeste kuude jooksul saanud üle
8000 esmakordse passi taotluse,
enamik neist on koolilapsed, kes
taotlevad passi esimest korda elus
enne välisreisile minekut. Laste
esimesed välisreisid koos perega,
osalemine
rahvusvahelistel
spordivõistlustel ja kooliekskursioonid tuleb varakult läbi mõelda,
et reis ei jääks ära reisidokumendi
puudumise tõttu. Kui lapsel on ees
välissõit, tuleb passi taotlemiseks
minna elu- või töökohale kõige
lähemal asuvasse KMA teenindusbüroosse. Kaasa võtta 1 värvifoto
40x50 mm, sünnitunnistus ja lapse
seadusliku esindaja isikut tõendav
dokument (isikutunnistus või
pass). Kohtu poolt määratud
eestkostja peab kaasa võtma ka
esindusõigust tõendava dokumendi, riigilõivu tasumist tõendava
dokumendi või andmed riigilõivu
tasumise kohta. Sobib ka internetipanga maksekorralduse väljatrükk
(riigilõiv alla 15-aastase lapse
passi eest on 75 krooni). Taotluse
esitamisest passi kättesaamiseni
kulub 30 päeva.
Lisainfot
dokumentide
taotlemisest saab infoleheküljelt
www.pass.ee.

Aasiapärane köök Opium Clubi’s
Kommertstekst
Pirita on saanud hea aasiapärase
köögi võrra rikkamaks - mai lõpus
avas Pirita rannahoones uksed
Opium Club.
Valides mugava istumise akna
all, tõded, et olgu ilm tormine või
päikeseline, saab igapäevatormamisest aeg maha võetud.
Meeleolu mediteerimiseks loovad
seilavad purjekad, udusse mattuv
linnasiluett, loojuv päike või
armunud noored.
Soovi korral võid einestada
avatud suveterrassil. Opium
Club`i noor peakokk Karli Hein
pakub kõhutäidet mitmel erineval
moel. Valida on päevapakkumiste,
grillmenüü ja a´la carte vahel. Kui
Sul on erisoove, täidetakse ka
need. Isegi kohapeal, kui oma hetketuju ajel tekkinud soovi avaldad, on kokad selle täitmiseks
valmis.
Pakkumisel on marineeritud
seakarree, jaapani rostbiif, grillitud tiigerkrevetid, üleküpsetatud
hiidlest, pardifilee kirsikastmega
ning lõpetuseks näiteks küpsetatud banaan kardemonijäätise ja
karamellikastmega. Loomulikult

saab toidu kõrval veini nautida.
Reserveerides laua argipäevaks või ka tõelise tähtpäeva tähistamiseks, on sinu mured juba murtud: hea toit, meeldiv teenindus ja
fantastiline panoraam - mida
rohkem võikski hing ihata.
Karli Hein on lubanud katta
laua ka Sinu kodus - erilistel
puhkudel või ka lihtsalt külaliste
vastuvõtmiseks. Isegi nõusid ei
pea pesema, rääkimata muretsemisest selle üle, mida panna
lauale.
Opium Club on söögikohana
avatud iga päev keskpäevast
südaööni, reedeti ja laupäeviti

öötundidel tantsuklubina.
Ööklubi on avatud kella 22-st
ja pidu kestab hommikul neljani.
Opium Club`is on kaks saali: klubi
ning
intiimsem-intrigeerivam
Opium
Room.
Esimese
muusikavalik tähendab hoolikalt
valitud mainstream`i ja interjööris
valitsevad looduslikud materjalid.
Peasaalis on ka rahulikum VIPtsoon, kus mugavalt diivanitel
lösutada ja süüa-juua saab. Ööklubisse pääseb alates 21. eluaastast.
Pirita on saanud jälle ühe
kvaliteetse ajaveetmiskoha võrra
rikkamaks.
Tule veendu ise!

Opium Club Pirita rannahoones meelitab tavatu menüüga.

