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TASUTA

27. mail avati Pirita rannahooaeg

Uus halduskogu
esimees on
Raivo Kütt

23. mai toimunud Pirita Linnaosa
Halduskogu koosolekul kutsusid
halduskogu liikmed tagasi 5 aastat halduskogu juhtinud reformierakondlase Mati Eliste ning valisid uueks halduskogu esimeheks
Res Publicasse kuuluva Raivo
Küti. Halduskogu uueks aseesimeheks valiti Miroslav Berezovski Keskerakonnast.
Raivo Kütt on sündinud 1963.
aastal, lõpetanud 1985. aastal TPI
Majandusteaduskonna ja 1991.
aastal Eesti Kõrgema Kommertskooli (University of San
Francisco) rahvusvahelise ärijuhtimise MBA programmi.
Pirita Halduskogu aseesimees
on Raivo Kütt olnud alates 2002.
aastast, Tallinna Linnavolikogu
liige 2003. aastast. Küti põhitöökoht on AS Amserv Grupp
juhatuse esimees, samuti on ta
alates 2000.a. Eesti Karate
Föderatsiooni president ja Eesti
Olümpiakomitee liige.
Raivo Küti huvialad ongi seotud suures osas spordiga. Lisaks
tööle Karate Föderatsioonis tegutseb mees ka karate treenerina
ning omab musta vöö 4. dani.
Samuti on Raivo Kütt aktiivne
mootorrattur, osaledes pikamaasõitudes ja motomatkadel. Mootorrattaga on käidud Veneetsias,
Horvaatias ja Norras Nordkapil.
Samuti on Raivo Kütt aktiivne
jahimees.
Raivo Kütt on abielus ja peres
kasvab üks poeg.

Pirita on tallinlastele alati võrdunud mere, suve, ilusa ranna ja
puhkusega. Kui talvel on rand vaid
mõne talisupleja pärusmaa, siis
suvel on rekordpäevadel Pirita
rannast läbi käinud kuni 200 000
inimest.
Et rand inimeste vastuvõtmiseks valmis oleks, tuleb igal
kevadel teha üsna palju koristusja heakorratöid. Tavapäraselt korrastati ka sel aastal ära kogu 2,6
km pikkune ranna liivaala, samuti
sõeluti spetsiaalse liivasõelumismasinaga läbi seal paiknev liiv.
Võrreldes eelmiste aastatega tuli
sel korral tegeleda ka jaanuaritormi poolt tekitatud kahjustuste
likvideerimisega - kindlustada
tormis
kannatada
saanud
Merivälja poolset kaldajärsakut
ning ehitada uus puittee, mis tagab
ka invaliididele võimaluse randa
pääseda. Samuti paigaldati rannaalale 45 riietuskabiini, 42 rannapinki
ja
90
prügikasti.
Rannakülastajate käsutuses on 5
joogiveeposti ja 9 moodul-WC-d.
Need on kõik tööd, mida puhkaja
tavaliselt ei märka. Õigemini
märkab alles siis, kui ühel aastal
need tööd tegemata jääksid.
Toitlustamine hakkab põhi-

liselt toimuma Pirita rannahoones
ja sealsetel terrassidel, paigaldatakse ka 4 kioskit. Tallinna
Külmhoone ja AS Balbiino korraldavad rannas jäätise müüki kandekastidega.
Sportimisvõimalustena võib
eelkõige märkida rannavõrkpalli,
samuti paikneb rannaalal minigolfi- ja petanqueväljak. Lastele
on rannas kiiged, ronimispuud.
Laenutada saab ka elektriskuutreid.
Randa hakkab valvama turvafirma AS Falck Eesti, kelle
valveruum paikneb ranna Pirita
jõe poolses otsas. Randa hooldab
OÜ Grüne-E.

võistleja kogusummas saavutati
593 punkti, mis on ka nende
võistluste rekord. Järgnesid TTP
561, Põhja-Tallinna Linnaosa
Valitsus 553, Pirita pensionärid
535, Linnaplaneerimisamet 468 ja
Pirita Linnaosa Valitsus 467 punktiga.. Eriti tasub kiita meie Pirita
pensionäre, kellele lisaks neljandale kohale võistkonnaarvestuses
kuulusid ka parima mees- ja naismängija auhinnad: Ülo Kalviste
viskas 184 ja Maire Kadak 136
punkti.

Rannahooaja ametlik avamine
oli seekord ühendatud purjespordikeskuses toimunud Meremessiga. Tuulise ilma tõttu oli
osalejaid küll oodatust vähem,
kuid Uno Loop ning ansamblid
Nexus ja Kala suutsid sellele
vaatamata meelitada tantsuplatsile
nii vanu kui ka noori. Samuti
toimus lauluvõistlus "Meri, mehed
ja meremehed", kus kaksikvõidu
saavutasid Pirita eakad ja Pirita
Linnaosa Valitsuse töötajad.

Rannahooaja pidulik
avamine
Kuigi Pirita rand avati üldiseks
kasutamiseks juba 15. mail,
toimus rannahooaja pidulik
avamine sel aastal 27. mail. Pirita
rannahoones peeti maha traditsiooniline Tallinna linnaosade ja
ametite ning Pirita Linnaosa
Valitsuse koostööpartnerite vaheline bowlinguvõistlus, kus seekord
saatis edu Pirita randa hooldavat
Grüne-E
võistkonda.
Nelja

Bowlingu võistlusel saavutas esikoha Grün-E meeskond

