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Kaasava eelarve idee ettepanek Rapla Vallavalitsusele
Ettepaneku esitaja
Siim Kohari, Kaiu osavalla Kasvandu küla elanik
Ettepanek
Kaiu osavalda peoplatsi/külaplatsi rajamine
Ettepaneku sisu
2016. aasta lõpus sõlmiti tänase Rapla suurvalla ühinemisleping, mille üheks lisaks (Lisa 4) on
haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute tabel. Tabelis on
kajastatud prioriteetsed investeeringud ning üheks investeeringu vajaduseks on märgitud Kaiu
osavalda peoplatsi projekteerimine ja rajamine. Teadaolevalt on Kaiu osavallal nimetatud
projekt olemas, seda on öelnud tänane osavalla piirkonnajuht kodanikega kohtumisel
(terviseraja projekteerimisega loodud), mistõttu tuleks rajada vaid peoplats/külaplats ise.
Kaiu osavallas elab täna, 2018. aastal, ligikaudu tuhat kolmsada (1300) elanikku, neist ligi
nelisada (400) elab Kaiu alevikus ehk Kaiu kandi keskuses. Viimased aastad on näidanud, et
aina enam hakkavad noorpered väärtustama maaelu ning Kaiu kant ei ole vaid magalarajoon
Raplas või Tallinnas tööl käivatele elanikele – elanikud on näidanud omapoolset initsiatiivi
Kaiu kandi külaelu aktiivsemaks muutmisel. Seda saab öelda selle põhjal, et Kaiu kandi
elanikud kohtuvad omal initsiatiivil, mille eesmärgiks on teha ajurünnakuid mõttetalgute näol,
kuidas külaelu edendada ning mida siinsetele elanikele pakkuda. Tulenevalt eelöeldust, sündis
ka ühel mõttetalgul mõte ja reaalne vajadus peoplatsi/külaplatsi järgi.
Kohalikud elanikud näevad peoplatsi/külaplatsi (edaspidi plats) rakendusvõimalusi mitmeid:
1)
Kui Kaiu kandis oleks olemas plats, ei peaks erinevate ürituste korraldamisel rentima
rekkat esinemislavaks (see kulu korraldajale jääks ära);
2)
paltsi saaksid tulevikus kasutada ja oma tegemistes rakendada nii kool kui ka lasteaed,
mis asuvad platsi vahetus läheduses;
3)
plats võimaldaks erinevate ürituste päevi kokku võtta ja lõpetada – näiteks kui Kaiu
kandis korraldatakse kohvikutepäeva, siis saaks selle päeva platsil kokku võtta ja
üheskoos toreda õhtupooliku elanikega veeta;

4)
5)
6)
7)

plats võimaldaks kutsuda Kaiu kanti erinevaid esinejaid ja ansambleid, kes täna esinevad
väga paljudes väikekülades;
kutsuda külla vabaõhuteatreid ning kasutada kohalikku teatritruppi Kuimetsast;
korraldada ja läbi viia külapäevi, mis ehk võimaldaks meil tulevikus Kaiu kanti ka
külavanem leida;
Rapla suurvallal oleks võimalik roteeruvalt erinevaid kultuurilisi üritusi läbi viia platsi
olemasolul – Rapla vald ei saa jääda suurvallana Rapla keskseks, vaid pigem peaks
keskuse elanikke kutsuma väike osavaldadesse ja inimesi teadvustama nende olemusest
ja sealsetest võimalustest;

Peoplatsi/külaplatsi lõplik rajamine on kulukam, kui kaasav eelarve ette näeb. Küll aga kui
alustada peoplatsi/külaplatsi lava ehitustöödest, on ka see Kaiu kandi elanikele väga suureks
abiks ja rõõmuks. See võimaldaks juba sealsetele elanikele erinevaid üritusi läbi viia, mis
omakoda aktiviseeriks kogukonna koostööd.
Peoplatsi/külaplatsi ehitustöödes ja nende ettevalmistamisel on kogukonna elanikud nõus käe
külge panema ning igakülgset abi tööna pakkuma.
Ettepaneku eeldatav maksumus
Täna puudub elanikuna teadmine, milline projekt osavallas olemas on, mistõttu eeldatav
maksumus lava ehitustöödeks läheks kümme- kuni viisteist tuhat (10’000-15’000) eurot.
Ettepaneku eeldatav ajakava
Ehitustöödega alustaks kohe, kui Rapla Vallavalitsus on otsustanud ettepanekut toetada ja
rahastada. Planeeriks lava ehitustöödega lõpetada augustikuu alguseks, et kogukond saaks
suviseid vabaõhuüritusi juba käesoleval aastal korraldada ja läbi viia.
Visioonid ja nägemused lavast
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