Võru valla kaasava eelarve ettepanekud 2020
Nr Ettepaneku
esitaja

Ettepaneku nimetus

Idee kirjeldus

Sihtrühma kirjeldus

Ettepaneku
Kommentaar
hinnanguline
maksumus
2450 eurot/
Loosi kandi
külad

1 Viive Tomson

Infotahvlid kõikidesse küladesse Kõigis külades peaks olema koht, kus küla elanikud või kinnisvara omavad inimesed
saaks infot jagada, sest kõigil külaelanikel ei ole Interneti võimalust. Infotahvli postid
võiksid kanda kihelkonna triibustikku ja Vana-Võrumaa logo. Loosi kandi küladesse
oleks vaja 7 infostendi.

Külades elavad ja külades
kinnisvara omavad inimesed.

2 Maarja Tamra

Voki-Tamme bussipeatuse
rajamine mõlemal suunal

Korralikud bussipeatused kutsuksid inimesi rohkem kasutama ühistransporti.
Bussipeatuste rajamine sisaldab bussioote paviljoni koos istepingi ja valgustusega
(päikesepaneel). Hetkel on ühel suunal vana punastest tellistest paviljon ja teisel suunal
lihtsalt bussipeatuse märk rohtu kasvanud platvormiga. Ka esteetiliselt on vanad
peatused koledad vaadata, seda enam, et bussipeatus jääb uue Kääpa-Lasva
kergliiklustee äärde.

3 Aleks Pai

Tuletõrje veevõtukohtade
rajamine hajaasustuses

4 Marju Parv ja
Sirle Muiste

Madalseiklusrada Kääpa külla

Illustreeriv pilt/joonis

Teostatavuse
eeldatav
ajakava

Ühe puidust infotahvli hinnanguline
maksumus on 300-350 eurot. Loosi kandi
küladesse oleks vaja 7 infotahvlit.

1 aasta

Voki-Tamme küla elanikud: Kääpa kuni 20 000
kooli ja linna huviringidesse käivad eurot
lapsed (7), ühistransporti
kasutavad külaelanikud ja
külastajad.

Kahe bussipeatuse tegemine ilmselt ei ületa
20 000 eurot. Konkreetset hinnapakkumust
pole võetud.

6 kuud

Asulates on koos ehitustega rajatud hulgaliselt tuletõrjevee hoidlaid, kuid hajaasustuses
need puuduvad. Eelkõige on veevõtukohad vajalikud taluhoonete ja talumetsade
tuleohutuse tagamiseks. Mõningal määral on neid rajanud RMK oma suurtele
metsamassiividele. Kuna munitsipaalkinnistud paiknevad põhiliselt asulates, siis on
looduslike veekogude ja tiikide baasil võimalik veevõtukohad rajada koostöös
eramaaomanikega. Veevõtukoht on võimalik mõistlike kulutustega rajada kohtadele
mis piirnevad looduslike veekogudega ja tiikidega ning asuvad avalikus kasutuses
teedest kuni 100 m kaugusel. Veekogus peaks ka kõige veevaesemal ajal olema
vähemalt 500 m3 vett ja veevõtukaevu juures olema vähemalt 1,5-2m sügavus, et
välistada külmumisoht.

Võru valla hajaasustuses elavad
20 000 eurot
inimesed, kelle majapidamised
asuvad veevõtukohtade
teenindusraadiuses. Tuletõrje
veevõtukoha asukoha valikul
peaks teenindusraadiuses (1-2 km)
paiknema vähemalt 5
talumajapidamist ja 10-20
tuleohtliku metsakinnistut.
Ettepaneku rakendamine tagab
tasakaalu piirkondade ja asulate
ning hajaasustuse lõikes.

Ühe tuletõrje veevõtukoha (100 m 3,5 m
laiust juurdepääsuteed, 15X15 m plats koos
piirdega, veevõtukaev D- 1m H- 3m ja
tähistus/viit) rajamismaksumus võiks olla ca
4000 eurot. See võimaldaks rajada ühe
veevõtukoha igas endises vallas (5x4000).
Hoolduskulud on tulevikus tagasihoidlikud ja
on võimalik ühildada avalike teede
hooldamisega.
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Üha enam räägitakse, et lapsed ja ka täiskasvanud liiguvad vähe. Tehakse projekte ja
tegevusi liikumisharjumiste muutmiseks ning liikumiseks erinevate võimaluste
loomiseks. Kääpa küla elanikud peavad tervislikku liikumist väga oluliseks ja oleme oma
iga aastastesse tegevustesse planeerinud mitmeid liikuma kutsuvaid tegevusi nagu
näiteks traditsiooniline teatejooks ja discgolfi võistlus. Lisaks on MTÜ Kääpa küla
liikmed ise eeskujuks ja on aktiivsed osalejad Võrumaa pikamaajooksu sarjas ning on
kaasa löönud erinevates liikuma kutsuvates projektides. Oleme Kääpa külas arendanud
erinevaid liikumist ja värskes õhus viibimist soodustavaid tegevusi. Projektide käigus on
loodud laululava parkmetsa välijõusaal, mida kasutab ka Kääpa Põhikool ning discgolfi
rada, mis on väga aktiivses kasutuses. Koostöös Võru vallaga oleme taastanud Kääpa
küla matkaraja, mis on märgistatud ka Võrumaa Spordiliidu poolt.
Kõik eelpool nimetatud tegevused on võimalused kogu perega koos sportida, aga ikkagi
näeme, et noorte seas on vabal ajal liikumist ja sportimist vähe. Kääpa noortekeskuse
õuealal on väike mänguväljak, kus leiavad tegevust pisemad, aga juba suurematele
noortele huvipakkuvaid välitegevusi napib. Sellest ka madalseiklusraja mõte.
Madalseiklusrada võimaldab aktiivseid tegevusi väljas, metsas, pakub põnevust ja ka
kehalisi väljakutseid nii üksi kui ka seltsis turnides erinevas vanuses ja füüsilises vormis
noortele. Usume, et noortes liikumisharjumuste kujundamine annab neile harjumuse
kogu eluks. Kuna discgolfi rada ja ka matkarada külastavad paljud huvilised ka
väljastpoolt Võru valda, siis annab madalseikluspark võimaluse tulla kogu perega ja
kõigil on huvitavat ning kasulikku tegevust.

Võru valla erinevas vanuses
20 000 eurot
noored, eelkõige Kääpa küla ja
selle ümbruse noored, Kääpa
noortekeskuse külastajad, Kääpa
Põhikooli õpilased ning Kääpa küla
discgolfiraja külastajad.

Hinnakalkulatsioon on tehtud arvestades
ümbruses olevate sarnaste ehitiste
maksumustega ja suheldes seiklusring.ee
seiklusradade ehitajaga.

1 aasta

