IDEE NR 6
NIMETUS - Rapla lasteparki multifunktsionaalse

mänguväljaku rajamine – liidetud kolm ideed
Rapla Kesklinna Lastepark, selle järkjärguline täiustamine ja edasi ehitamine
IDEE KIRJELDUS
Oli suur rõõm, kui uuendati sel aastal lastepargi ainukest atraktsiooni. Kuid territoorium annab
võimaluse seda veelgi edasi arendada ja mitmekesistada erinevas eas lastele. Lastepark on ajalooline.
Teadaolevalt on sinna ka meie kunagine riigipea K. Päts tamme istutanud, nii räägib rahvasuu. See
kõik on oluline, sest oleme valla ainuke linn ja keskus. Aga praegu näeb ta üsna kurvana välja, kui
mitte igavana.
IDEE SIHTRÜHM
Sihtgrupina nähakse meie linna mudilasi koos vanematega ja vanavanematega, aga ka kõiki lapsi, kes
tuleksid sinna mängima keset loodust. Mäng on lapse töö.
IDEE MAKSUMUS
ca 8 000 - 10 000 eur

**************
Arendada edasi lasteparki, anda paigale tagasi tema otstarve
IDEE KIRJELDUS
50 - 60ndatel oli lastepark hooldatud, olid kiiged, poomid, ronimisredelid, korraldati spordivõistlusi ja
lapsi liikus palju. Praegu on mõeldud ainult mudilastele.
PAKUN VÄLJA:
rajada pargi keskossa minikorv- ning jalgpalliväljak teismelistele, mõni madalamal asuv
takistus/turnimisrada, trenažöörid sportimiseks või muud taolised atraktsioonid, mis huvilisi
kõnetaks.
Teemat võiks arutada Rapla Avatud Noortekeskuses ja kui see leiab toetust, võiks noored seal
tegutseda, korraldada üritusi, treeninguid, võistlusi ja mänge vabas õhus - ise organiseerivad ja
ühtlasi ka vastutavad. Kui vaja, ehk leiaks ka tegevuste juhendaja. Eesmärk on pakkuda noortele
vabal ajal tegevust ja ära hoida huligaansusi.
IDEE SIHTRÜHM
Mahlamäe piirkonna elanikud

**************
Rapla lasteparki multifunktsionaalse mänguväljaku rajamine
IDEE KIRJELDUS
Multifunktsionaalne mänguväljak kujutab endast aiaga piiratud mänguväljakut erinevate spordialade
harrastamiseks – korv-, jalg- ja võrkpall, saalihoki, tennis jm.
Väljak on mõõtmetega 31,5 x 15,25m ning kaetud madala kiulise kunstmurukattega, mis võimaldab
väljakut kasutada aastaringselt või suurema osa aastast. Külgedelt on väljak piiratud 0,97 m kõrguse
ja otstest 3,05 m kõrguse immutatud puidust seinaga. Mõlemasse otsa paigaldatakse statsionaarsed
väravad mõõtmetega 3 x 2 m. Väravate kohale paigaldatakse korvpalli tagalaud koos korviga. Väljaku
keskjoone pikendustele on võimalik paigaldada piirdega koos postid võrkpalli ja tennise võrkude
kinnitamiseks.
Talveperioodil on platsile võimalik luua hokiväljak - aia laudade tihedus on piisav hokilitri väljakul
püsimise tagamiseks.
Väljaku võimalik asukoht Rapla linna territooriumil:
Rapla Kesklinna Kooli territooriumil oleva korvpalliväljaku asemel või kõrval (pilt 1)
A. Rapla lastepark. Täiendaks olemasolevat taristut (turnimislinnakut ja liivakaste) ja loob laiemaid
vabaaja sisustamise tingimusi vanematele lastele (10+) Asukoha miinuseks on eraldatus ja suured
lehtpuud kust langevad lehed tekitavad palju sodi, eriti sügisel (väljak läheb libedaks jne).
B. Rapla kesklinna väljak või sellega piirnevad alad (n turuplats), võiks olla noortekeskusele lähemal.
Atraktiivne asukoht linna südames, annaks korraldada noortele suunatud spordiüritusi.
Väljak täidab spordi ja vabaaja sisustamise eesmärki Rapla valla elanike jaoks, peamiselt linna. Rapla
linnas puudub selline funktsionaalne mänguväljak mida saab kasutada erinevate pallimängude
mängimiseks. Avardab vabaaja sisustamise võimalusi. Valla jaoks oluline rajatis.

IDEE SIHTRÜHM
Sihtrühmaks on kõik Rapla valla inimesed, kellel soov mängida sõpradega mõnda pallimängu või
korraldada miniturniire. Seega kõik, lapsed alates lasteaia ealistest kuni täiskasvanuteni välja saavad
väljakust kasu. Eriti kasulik on see noortele individuaalsete oskuste lihvimiseks – korvpall, jalgpall

IDEE MAKSUMUS
Ca 30 000 eur

TÄIENDAV INFO:

