IDEE NR 9
NIMETUS - rajada Raplasse koertepark (2018 esitatud idee edasiarendus)
IDEE KIRJELDUS
Kui oled omale koera võtnud, siis saab temast sinu pereliige, kes võidab koha su südames oma
võrratu käitumise ja lojaalsusega. Sel päeval saab sinust Rapla vallas elav koeraomanik, kes vastutab
koera kõikide tegude eest. Koer on inimese parim sõber, ta rõõmustab sind nähes alati. Sinu rikkus
või vaesus ei ole talle tähtis, sest ta on alati sinuga. Oluline on koera sotsialiseerumine, treenimine,
temaga jalutamine ja mängimine. Samuti on Rapla valla koerte pidamise eeskirja sisuks see, et oleks
välditud loomade lahtipääsemine ning lemmikloomad ei kahjustaks teiste isikute huve. Lisaks tuleb
koerale tagada võimalus rahuldada liikumisvajadust, arvestades tema suurust ja tempramenti.
Sellest tulenevalt oleks hädavajalik luua Raplasse aiaga piiratud koerte mänguväljak. Mänguväljaku
suurus võiks olla 900 ruutmeetrit ja see võiks asuda asuda kohas, kus koerte aktiivne mäng ei häiriks
naabruskonnas elavaid inimesi. Lemmiklooma omanikud saaksid koos koeraga metsa veerel
looduskaunil väljakul veeta turvaliselt kvaliteetaega.
Aina populaarsemaks on muutunud koerte Agility. Agility on koeraspordiala, milles koer peab
omaniku juhendamisel läbima erinevaid takistusi. Seetõttu pakuks lisaks rihmata jooksmisele väljakul
rõõmu ja tegevust ka kahepoose kaldteega poom, mille pind oleks karestatud ning libisemist
takistavate liistudega. Loodud oleks ka takistushüppe müür, et koerad saaksid harjutada kõrgeid
hüppeid. Lisaks asuks seal takistusrõngas, slaalomipostid ja põnevust lisaksid ka tunnelid. Ehitamisel
arvestatakse suuremat kasvu koera suurusega.
Väiksemate koerte ala suuruseks oleks 300 m ja see oleks sobiv alla 15 kg kaaluvatele koertele.
Väljaku ehitusel arvestatakse pisikeste koerte turvalisusega, lisatakse klassikalisest poomist poole
madalam kahe kaldteega poom, rõngas, rippsild, tunnelid ja tasakaalupostid.

IDEE SIHTRÜHM
14.04 – 15.04.2018 kogunesid Rapla valla koeraomanikud koos 30 koeraga, et avaldada toetust
koerte mänguväljaku rajamiseks. Samas on koeraomanike Rapla linnas ja lähiümbruses kindlasti
kordades rohkem.
IDEE MAKSUMUS
Rapla koerte mänguväljaku maksumus oleks ca30 000 eurot, mille hind sõltub pinnase katetest,
valgustusest ja atraktsioonide rohkusest. Kohilas asuva väljaku suuruseks on 1300 ruutmeetrit ja selle
rajamise maksumus oli 40 000 eurot.
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