IDEE NR 9
NIMETUS - Karitsa järve ranna poolsesse ossa puhke- ja aktiivsusala rajamine
IDEE KIRJELDUS
Kaasava eelarve idee ettepanekuks on rajada Kaiu, täpsemalt Karitsa järve juures olevasse ranna
poolsesse ossa, puhke- ja aktiivsusala. Kaiu piirkonna elanikel ei ole täna olemas ala, kus oleks
võimalik kompaktselt vaba aega sisustada ehk kohta, kus oleks, lisaks ujumise võimalusele, grillimise
võimalus, võrkpalli mängimise võimalus ning väikelastele vaba aja veetmise võimalus. Idee esitamise
eesmärk on sellise võimaluse ja ala loomine ehk rajamine, seda kohta, kus kogukond saab vaba aega
veeta veekogu ääres.
Rapla vald on Karitsa järve heakorda aastate jooksul väga palju panustanud – terve järv on saanud
hooldatud ning kogukonnal on teadmine, et vald sellesse jätkuvalt panustab. Tulenevalt sellest, et
piirkonnas on olemas järv ning suveperioodil suurepärane võimalus suplemiseks, tuleks järve äärset
ranna ala täiendada, et erinevatel sihtgruppidel oleks võimalik seal vaba aega veeta, lisaks soovi
korral võrkpalli mängida – mis saaks olla veel parem peale aktiivset võrkpalli mängu, käia suplemas
ning sõpruskonnaga koos grillida, samuti ei pea muretsema väikelaste pärast, kel võib tegevustest
puudus tulla, ka neile on mõeldud. Piirkonna kui ka kõik teised valla elanikud, kes Karitsa järve
külastavad, et pea otsima puhkeala, kus saaks soojal suvepäeval aega veeta – loome selle võimaluse
meile siia, meie kodukanti Kaiu. Puhke- ja aktiivsusala rajamine tõstab elanike liikumisharrastust
vabas looduses ning selliseks, et tervislikud valikud oleksid lihtsasti kättesaadavad. Antud mõtet
toetab ka Rapla maakonna terviseprofiil, mis on valminud aastateks 2019-2022. Puhke- ja aktiivsusala
rajamisega loome elanikele suurema võimaluse tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja
elulaadi kujundamiseks ning seeläbi tervist toetava elukeskkonna sihipärast arendamist piirkonnas.
Puhke- ja aktiivsusala rajamine toetab ühinenud Rapla valla arengukava aastateks 2018-2025,
täpsemalt lisa 2 „Valdkondlikud eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused“, kus on välja
toodud:
− Olulisemad arengu küsimused leiavad lahenduse hästitoimiva koostöö kaudu
− Sporditegevus ja tervisesport on Rapla valla elanike eluviis ning igaühele kättesaadav
− Omaalgatuse ja ühistegevuse toetamine avalike spordi- ja mänguväljakute rajamisel
ja hooldamisel
− Noortel on head võimalused vaba aja sisustamiseks
− Spordi- ja mänguväljakute rajamine, olemasolevate kaasajastamine toetab üleüldist tervisedendust
piirkonnas – tervisedendamise idee on muuta keskkond
Puhke- ja aktiivsusalale on plaanis rajada järgmised inventarid:
- Võrkpalliväljak liivapinnasega, mille ligikaudne maksumus on 1500€;
- Palkidest varjualused (2tk) koos grillimise võimalusega, mille ligikaudne maksumus on kokku 4500€;
- Laste mänguväljak, mille ligikaudne maksumus on 2000€;
- Vajaminev materjal ja töö teostamise kulu, mille ligikaudne maksumus on 2000€
IDEE SIHTRÜHM

Ideest kasu saajate hulk on väga suur – kasu saavad nii Kaiu piirkonna, Rapla valla elanikud kui ka kõik
piirkonda külastavad inimesed, kuna ideed kõnetavaks sihtrühmaks on igas vanuses inimesed. Kõigil
kasusaajatel on soodne võimalus oma liikumisharjumusi kujundada.
IDEE MAKSUMUS
10 000 eur
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