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Laupäev, 7. detsember 2002

Eakatele
500 krooni

Pirita Noortenädal 2002
Monika Lill

Aime Vaggo
Volikogu
määruse
eelnõu
"Tallinna linna eelarvest pensionäridele ühekordse sotsiaaltoetuse maksmine" oli päevakorras
volikogu 28. novembri istungil.
Peale vastuvõtmist töötatakse
välja toetuse määramise ja kätte
saamise täpne kord. Sellest teavitame "Pirita Lehe" järgmises
numbris.
500 -kroonine, ühekordne sotsiaaltoetus, on ette nähtud igale
rahvapensioni saajale, vanadusning töövõimetuspensionärile,
kelle elukohana on rahvastikuregistris 1. jaanuari 2002 seisuga,
Tallinna linn. Pirita linnaosa
eakatele korraldab toetuste väljamaksmise linnaosa sotsiaalhoolekande osakond.
Toetuse saamiseks tuleb esitada avaldus, mis võib olla kirjutatud vabas vormis, kuhu peab
olema märgitud perekonna- ja
eesnimi; isikukood; aadress;
hoiuarve number ja kui on, ka
telefoni number. Toetuse saamise
avaldused palume esitada koos
pensionitunnistuse ja isikut tõendava dokumendiga. Avaldusi
hakatakse vastu võtma 2003
aastal.
Toetusi ei maksta välja sularahas, vaid need kantakse üle
hoiuarvele. Erandkorras, eaka
inimese avalduse alusel, võib toetuse summa üle kanda ka täiskasvanud lapse hoiuarvele.
Kõik toetuse saajad kantakse
ka sotsiaalregistrisse. Kes varem
pole Pirita sotsiaalhoolekande
osakonna kliendid olnud, nende
kohta vajame pisut rohkem andmeid sotsiaalregistri kaardi täitmisel (haridus, perekonnaseis,
pensioni suurus, laste arv, ja kui
on, puude raskusaste).
Soovin teile kõigile rahulikke
jõule ja kannatlikkust. Me
anname endast parima teile toetuste väljamaksmisel.

Jõuluheadus
Jõuluaeg on rahu ja headuse aeg.
Leppimise ja aitamise aeg. Pirita
Linnaosa Valitsus koostöös oma
hea partneri, Pirita Selveriga,
kuulutavad välja heategevuskampaania "Jõuluheadus".
Kõigil teil, kes te Pirita
Selverist oma jõuluoste teete, on
võimalus 9.-31.detsembrini aidata neid peresid ja üksikuid inimesi, kes iga päev piskuga peavad
toime tulema.
Heade inimeste annetustest
paneme me kokku kingipakid
ning toimetame neile, kellel on
seda väga vaja.
Annetada saab kaupu, mis ei
rikne kiiresti. Informatsiooni,
kuhu oma annetus jätta, saate
Selveri kassadest ja infoletist.
Annetustest teeb jõulupakid ja
jagab laiali puudustkannatavatele
peredele Pirita Linnaosa sotsiaalhoolekande osakond.

25. novembrist- 1. detsembrini toimus juba kolmandat
korda Pirita Noortenädal.
Seekord oli suurt rõhku pandud spordiüritustele.
Kõige suuremat huvi pakkus
noortele bowling. Arvestust peeti
individuaalselt ja auhinnati parima
punktisummaga poissi ning
tüdrukut. Parim tüdruk oli Victoria
Ugandu Pirita Majandusgümnaasiumi 12A klassist, tema punktisumma oli 174. Parim poiss oli
198 punktiga Timo Urva samuti
Pirita Majandusgümnaasiumist,
10A-st.
Esimest korda oli kavas
Selveri Käruralli. Vaatamata külmale ilmale oli nii osalejaid kui ka
pealtvaatajaid. Kokku osales seitse
võistkonda ja kõik said Selveri
poolt välja pandud auhinnad.
Parimaks
osutus
Pirita
Majandusgümnaasiumi võistkond
A-Rühm.
Kõige põnevamaks ürituseks
võib pidada korvpallimatshi linnaosa valitsuse meeste ja Pirita
MG poiste vahel. Mäng oli väga
tasavägine ja põnev kuni viimase
sekundini. Lõpuks sai napi, kuid

teenitud võidu siiski Majandusgümnaasiumi poiste võistkond.
Sama spordilembesed kui
mehed, on ka linnaosavalitsuse
naised, kes kutsusid saalihokis
välja Pirita MG tüdrukud.
Põnevust lisas mängu tulnud linnaosa vanem Ülle Rajasalu.
Saalihokis olid tüdrukud vaieldamatult paremad ja võit ning
karikas kuulusid kindalt neile.
Reede õhtul said noored diskotada Vaba Aja Keskuses, kus
plaate mängisid Priit Hinnov ja
kolm hakkajat noortekeskuse
liiget.
Nädalale pani punkti Rising
Stari finaal klubis Bonnie &
Clyde. Nii Mini kui Rising Stari
finaali oli jõudnud kuus esinejat.
Mini Star 2002 tiitli pälvisid
Merivälja Põhikooli 4. ja 5. klassi
poisid Silver Sillak, Oliver
Ojaperv, Kaarle Varkki ja Tambet
Muide, kes esitasid Terminaatori
"Portselanist tüdruk". Teise koha
saavutasid Tallinna Reaalkooli ja
Pelgulinna Gümnaasiumi 6. klassi
tüdrukud Anni Arm, Mari-Liis
Raudsepp,
Aleksandra
Berezinskaja Aphrodite lauluga
"Never let it go". Kolmanda koha
said Merivälja Põhikooli 3. ja 6.
klassi tüdrukud Marleen Jõela,
Gerdi Raidma, Sandra Sentjurin

kes esitasid Britney Spearsi "I love
rock'n roll".
Rising Star 2002 oli Sir Hunt
(Limp Bizkit remix), esitajad
Pirita
Majandusgümnaasiumi
tüdrukud Karina Kivimägi, Maris
Loo, Anne-Mai Angejärv, Karin
Luik, Kathleen Palts ja Maarja
Martin. Teise koha sai Marie N
“Wanna”,
esitajad
Jakob
Westholmi Gümnaasiumi 7. klassi
tüdrukud: Tuuli Sild, Mari Saks,
Kristina Piliste, Maarja-Liisa
Ilver, Maris Altsoo, Sigrid
Alaveer. Kolmas koht Powerpuff
Girls “Love makes the world go

around”, esitajad Jakob Westholmi
Gümnaasiumi 8. klassi tüdrukud:
Anna Punder, Katre Tara, Piia
Valdmets.
Pirita Noortenädal sai toimuda
tänu Pirita Linnaosa Valitsusele,
Pirita Vaba Aja Keskusele, Pirita
Bowlingule, Pirita TOP Spa
Hotellile, Selverile ja Pirita
Majandusgümnaasiumile. Kõige
suurema tänu saab Pirita
Majandusgümnaasiumi Õpilasomavalitsus, kes aitas kaasa nii
nädala organiseerimise kui ka läbi
viimisega.

Aphrodited: Anni Arm, Mari-Liis Raudsepp ja Aleksandra
Berezinskaja

Mälumängu juubel - 10. Kloostriturniir
Tenno Sivadi
Pirita
Vaba Aja
Keskuse
Peeglisaalis
toimus
juubeli
mälumäng - 10. Kloostriturniir,
millest võttis osa üle kahekümne
kolmeliikmelise võistkonna.
Esindatud olid Haapsalu,
Keila, Nissi, Kolga, Tabasalu,
Türi, Tartu, Jõgeva, Nõmme, Pirita
ja Tallinn. Mälumänguritele esitati
50 küsimust sõnas, pildis ja helis.
Neist viis küsimust olid usuteemalised ja moodustasid kloostri
vooru.
Ka seekord oli võistlus väga
tasavägine, sest osalesid ju neli
eelmiste Kloostriturniiride võitjat:
Tondi, Maersk Logistics, Noti, ja
Issanda Vits. Esikohta jäid jagama
Kolga ja Tondi meeskonnad 60
punktiga (100st võimalikust).
Esitati lisaküsimus ja selguski üldvõitja, Kolga meeskond (Ott
Sandrak, Indrek Birkan ja Jüri
Liiv), kelle nimed kirjutatakse
Gravex Balti poolt välja pandud
Pirita
Kloostriturniiri
ränd-

karikale. Sama punktide arvuga
jäid teiseks Tondi mehed Jaan
Loide, Vello Tõnso ja Harras
Madar - kõik tuntud mälumängurid, kellel sellealane staazh on
juba 30 aasta pikkune. Kolmanda
kohaga pidi seekord leppima
Maersk Logistics 56 punktiga
(Alar Särgava, Rein Laumets ja
Tõnu Loit).
Esimese kuue hulka mahtusid
veel võistkonnad Noti, Issanda
Vits ja Vennad Wurlizerid.
Meeldiv oli näha uusi osavõtjaid, kellest edukamad olid Allecto
(Krista Matvei, Sven Oidjärv) ja
Tivoli (Marko Tiidelepp, Kert
Pilman, Reesi Kristel).
Parimaks
koolinoorte
võistkonnaks oli juba mitmendat
korda
järjest
Pirita
Majandusgümnaasium
(Mare
Laidra, Annaliisa Asveit).
Erilist tähelepanu väärib
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 7.
klassi õpilane Mihkel Kõrbe, kes
esines Pirita võistkonnas koos sakslase Hans Brauni ja ukrainlanna

Niina Ohrimenkoga. Neile kuulus
Eesti Kontserdi auhind, piletid
RAM kontserdile - eriauhind
kõige
rahvusvahelisemale
võistkonnale.
Võistluspinget jätkus ka
Kloostri- vooru võitja selgitamisel, sest Vikerraadio, Tondi,
Vennad Vurlizerid ja Historia olid
kogunud võrdselt 8 punkti 10 võimalikust.
Pärast
kolmandat
lisaküsimust selgus Kloostrivooru
võitja - Vikerraadio (Mari Uudelt,
Anne - Malle Hallik, Hillar
Nahkman). Neile kuulus ka eriauhind, mille pani välja Eesti
Kirikute Nõukogu - Ajalik ja Ajatu
videokassettide komplekt EKNga
liitunud kirikute ajaloost, traditsioonidest ja tegevusest Eestis.
Suurepärane
õppematerjal
edukaks võistlemiseks tulevikus.

Ooperiteater Estonia, Tallinna
Vanalinnastuudio, Von Krahl,
Vene Draamateater premeerisid
mälumängureid teatri piletitega.
Meie juubelimängu edukale
läbiviimisele aitasid kaasa EKN,
Eesti Olümpiakomitee, Tallinna
Kultuuriväärtuste amet, Kindral
Johan Laidoneri Selts, Encore
erakool ja kirjastused Allecto,
Argo, Ambassador, Olion, Huma,
Eesti Raamat, Byronet, Pegasus,
Logos, Mainor, Ivar Sakki kirjastus Sakk. Üldvõitjad ja mängujuhid kutsus Eesti Maja pidulikule
õhtusöögile.
Täname kõiki, kes toetasid
meie juubeliturniiri. Järgmine, 11.
Kloostriturniir, toimub samas
kohas, pühapäeval, 26. jaanuaril,
algusega kell 12.00. Soovime
kõigile head vana aasta lõppu!

Kloostrivooru võitjad võistkonnast Vikerraadio Mari Uudelt, AnneMalle Hallik ja Hillar Nahkman

