IDEE NR 7
NIMETUS – Elagu tervisesport Lipal
IDEE KIRJELDUS
Lipa spordiväljaku III etapp –võimlemisala lõpetamine ja võrkpalliplatsi katmine liivaga. Lipa küla selts
koos ümberkaudsete väikeste küladega soovib seista väärika ja aktiivse elukeskkonna säilimise ja
loomise eest väljaspool valla tõmbekeskusi. Sellest tulenevalt oleme tänu Kohaliku Omaalgatuse
Programmile ja kohalikele elanikele saanud osaliselt korrastada ja kasutamiskõlblikuks muuta vana
spordiväljakut, mis veel mõned aastad tagasi oli praktiliselt maha jäetud. Kahe esimese etapi raames
oleme välja vahetanud jalgpalliväravad, paigaldanud uued korvpallistatiivid koos laudadega,
paigaldanud võrkpallivõrgu ning teinud väikest viisi algust võimlemisatraktsioonide välja
vahetamisega.
Praeguseks oleme väljaku kaasajastamisega jõudnud III etappi, mille raames on plaanitud utiliseerida
viimased vanad võimlemiskonstruktsioonid, paigaldada uued ja kaasaegsed rööbaspuud,
võimlemiskompleks ja tasakaalurada ning korrastada võrkpalliplatsi alus. Võttes arvesse möödunud
koroona-aastat, siis on külades kasvanud inimeste arv, kes töötavad kodukontorites ja/või loobunud
ühistreeningutest, seega on suurenenud vajadus kohaliku tervisespordi võimaluste järele. Kuna sügistalvisel ajal on külas praktiliselt kottpime, siis novembris tegid elanikud, kes väljakut kasutavad
ettepaneku võimlemisala valgustada. Seega soovime III etapi raames paigaldada võimlemisalale
valgusti, mis töötab päikeseenergia abil ning soojusanduriga. Ehk et valgusti põleb vaid ajal, kui on
pime ja võimlemisalal on inimesi, kasutades salvestunud päikeseenergiat. OLEME MÕTLEMISELT
ROHELISED!
Oleme veendumusel, et taotletav investeering aitab kaasa vana spordiväljaku elustamisele, ilmestab
külakeskkonda, loob uusi võimalusi aktiivseks ajaveetmiseks ning loob elanike, eeskätt laste ja noorte
seas ühtsustunnet
IDEE SIHTRÜHM
Lipa spordiväljak on avalik väljak, millel võib sportida ja vaba aega veeta igaüks. Peamine sihtrühm on
kohalikud elanikud ümberkaudsetest küladest, nii täiskasvanud kui lapsed ja noored. Ka kohalikul
lasteaiarühmal on võimalus spordiväljakul läbi viia liikumistunde. Soovimegi peamise sihtrühmana
näha ümberkaudseid lapsi ja noori koos oma sõpradega või vanematega, kes veedavad aega aktiivselt
värskes õhus omavahel suheldes, eemal nutiseadmetest. Kui ärevad ajad mööda saavad, annab
korras väljak võimaluse korraldada Lipa keskuses laagreid, kuna on piisavalt võimalusi aktiivseks aja
veetmiseks, sportimiseks. Lisaks on korras väljak atraktiivne erinevate ürituste korraldamiseks, nt
möödunud aastal toimus väljakul Maal Elamise Päev, mida külastas üle 250 inimese.
IDEE MAKSUMUS
Projekti kogumaksumus on ca 10000 eur. Projekti kogumaksumus sisaldab transpordikulusid,
utiliseerimise kulusid, atraktsioone, materjale (k.a liiv), paigaldust jms. Kalkulatsiooni aluseks on
kehtivad hinnapakkumised.
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