IDEE NR 3
NIMETUS - Varustame Vaopere küla bussipeatused keskkonnasõbralike
valgusallikatega!
IDEE KIRJELDUS
Kas oled märganud Kuimetsast Habaja poole sõites, et tee peal ei paista pea ühtki valguskiirt? On sul
auto- või bussijuhina märkamata jäänud jalakäijaid või bussipeatuses ootajaid? Tõestisündinud loona
on juhtunud nii, et pimedas bussipeatuses bussi ootavale lapsele (helkurdatud/pealambiga) on otsa
jooksnud metskits, mille tagajärjel laps on kukkunud selili ja suure ehmatusega võideldes on pidanud
pilkases pimeduses edasi bussi ootama, et kooli minna. Kas kujutate ette seda tunnet ühe väikese
koolijütsi nahas olles?
Vaopere küla kogukond hoolib üksteisest ning meie suurimaks unistuseks on, et meie lapsed, naabrid
ja lähedased jõuaksid turvaliselt ja nähtavalt sihtpunkti. Olenemata meie kogukonna ühtsustundest ei
ole me suutelised majanduslikult ise külale lisama nii suurel määral turvatunnet ja ohutust, mistõttu
oleks meie jaoks väga oluline Rapla valla toetus läbi kaasava eelarve. Aitame üheskoos luua esimese
küla Rapla vallas, kus on kõik bussipeatused valgustatud! Nii on võimalus Rapla vallas näha selle
lahenduse efektiivsust ja kasulikkust ning tulevikus säravad ehk kõik valla bussipeatused.
IDEE SIHTRÜHM
Meie küla kogukonnast enamik, kes kasutab teekonnal kodu-koolhuviring-kool liikumiseks
ühistransporti on kooliealised lapsed ja noorukid. Lisaks käivad meie lastel külas sõbrad näiteks
Kaiust, Kuimetsast, Habajalt, kui ka Koselt ja Raplast, kasutades pikkade vahemaade läbimiseks
samuti bussitransporti. Umbes sama palju täisealisi elanikke (k.a kõrvalt Kose valla Nutu külas elavad
inimesed) kasutavad samuti regulaarselt busse ja meie külas asuvaid bussipeatuseid, liikumaks
lähedal paiknevate asulate vahel lisaks trajektoorile kodu-töö-kodu ka nt. perearstil käimiseks. Seega
saame väita, et valgustatud bussipeatustes loodavast turvatundest saavad osa kõik vanusegrupid,
sünnist kuni surmani.
IDEE MAKSUMUS
Vaopere küla asub Kose-Purila mnt ääres ja kokku läbiva maantee ääres asub 4 bussipeatust, millel
on kokku 8 peatuspunkti kahel pool teed.
Soovime paigaldada kaasava eelarve eduka võidu puhul iga peatuse ühele suunale päikesevalguse
kaudu energiat tootvad valguspunkti, akudega LED-valgusti, mis tagab valgustatuse ka pimedamal
perioodil kuni 20 päeva. Lisame ideele LedLadu (Kaimelle OÜ) täiseteenuse (k.a geoalus ja
kooskõlastused Maanteeametiga) sisaldava hinnapakkumise 8-le valguspunktile summas 23 628 €.
Meie sooviks on paigaldada 4 valguspunkti summas 11814 €.
TÄIENDAV INFO:
Peale positiivse otsuse saamist on võimalik koheselt alustada asjaajamise, projekteerimise ja hiljem
valgusallikate paigaldamisega. Juurde lisatud pakkumine on küll 2020 a kalkulatsioon, kuid lisan
juurde ka kirja kus LEDLADU kinnitab, et hinnad on samad ja ei ole muutunud.
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