Põltsamaa valla kaasava eelarve idee 2019
•

idee nimetus
„Põltsamaa Lillevere piirkonna mängualade arendamine“

• idee eesmärk ja olulisus
Eesmärk on luua rohkem võimalusi lastele ja noortele vaba aja sisustamiseks ja
sõpradega koosolemiseks ning füüsilise aktiivuse suurendamiseks kodu lähedal.
Kortermajade juures on väga oluline, et lastel oleks lisavõimalusi mängimiseks ja
arenemiseks ning omaealistega suhtlemiseks.

Ringtee tn ehk Lillevere piirkond asub kesklinna mänguväljakust 1,5 km kaugusel, mis
tähendaks seda, et väiksemad lapsed ei saaks sinna mängima minna ilma vanemateta ja
see ei ole väga ohutu teekond, sest tuleb minna mööda sõiduteed. Kesklinna mänguväljakule minek oleks eraldi ettevõtmine, mis ei ole alati võimalik. Seega on oluline kui
mänguväljakud on kodu lähedal ja lapsevanematel on parem ülevaade laste tegevustest.
Kui lapsed ja noored on seotud kindla tegevuse ja huvialaga ning neil on tegutsemiseks
loodud paigad, siis on vähem ka niisama hulkumist ja pahanduste tegemist. Lastel on
vaja end välja elada ja aktiivselt liikuda, see aitab kaasa nende aregule ja elus paremini
hakkamasaamisele.
2004. aastal valmis Ringtee tn 7, 8 ja 9 kortermajade tühjale muruplatsile mänguväljak
kogukonna eestvedamisel, vabaühenduse, riikliku projektiraha ja omavalitsuse toetusel.
Aastate jooksul täiendati mänguvahendeid, korraldati talguid mänguplatside ja -vahendite
korrastamiseks, kaasti kogukonda ja noori. Vahendite kasutamine oli väga aktiivne. 2016.
aastal aga mänguvahendid amortiseerusid ning nende ohutuse tõttu tuli need
eemaldada. Hetkel on alles kiiged ja astumispoomid, tühjad liiva-platsid.
2010. aastal paigaldati Ringtee tn 17 juurde lapsevanemate eestvedamisel mängumaja
ja ketikiik. Mängumaja vajab korrastamist ja kiik on eemaldatud.
Vajalik oleks Lillevere piirkonnas mängualad taaselustada.
Idee aitab kaasta kohalikku kogukonda.
Põltsamaa linn muutub veelgi lapsesõbrlikumaks.
• idee kirjeldus
Põltsamaa Lillevere piirkonna mängualade arendamine:
1. Mänguplatside korrastamine ja olemasolevate vahendite (kiiged, mängumaja)
korrastamine. Talgute korraldamine aktsiooni „Teeme ära!“ raames.
2. 2017. aastal soetatud mänguvahendite (ronimiskeskus kuni 6a-aastastele lastele)
paigaldamine.
3. Suurematele, 7-14a lastele mõeldud mänguvahendite ja kiige ostmine ja
paigaldamine, väikelastele liivakastide ja lisaks istepinkide ostmine ja paigaldamine –
koostöös ettevõtete, kogukonna ja omavalitusega.

Idee soovitakse ellu viia kevad-suvi 2019. Lisatoetust on vaja mängualade arendamise
3.etapi elluviimiseks, et osta suurematele lastele mängulinnak, mitmekohaline istme ja
pesakiigega kiik, väiksematele lastele liivakastid, lisaks istepingid ning remontida
mängumaja.
Mängulinnak rajatakse Põ’ltsamaa linna Ringtee tn 7, 8 ja 9 juurde olemasolevale liivapinnasele ehk vana mängukesuse asemele ja samasse lähedale paigaldatakse
majakesega liivakast väikelaste ja istumispingid. Mitmekohaline kiik ja väike liivakast
paigaldatakse Ringtee tn 17 platsile, samas remonditakse ka olemasolev mängumaja.
Nii on võimalik piirkonna lastel mängida kahel mänguplatsil kodu lähedal.

Olemas on mänguvahendite näidised ja hinnapakkumised. Toimunud on kogukonna ja
korteriühistute kooslek ja elanike teavitamine, olemas on kinnistute omanike allkirjad ehk
nõusolek mängualade arendamiseks.
Kuna mänguala asub sõiduteele lähedal, siis tegid kohalikud elanikud koosoelkul
ettepaneku muuta piirkond ohutumaks ja piirata liiklust Ringtee tn sõiduteel, paigaldada
Kuuse tänava ja Ringtee tn algusesse kiirust piiravad või õueala tähistavad liiklusmärgid
või teetõke.
• sihtrühm
Sihtrühm on Ringtee tn piirkonna lapsed ja noored. Põltsamaa Ringtee tänaval on 9
kaheksapere-elmaut ja 6 üheksapere elamut, seega 126 peret. Rahvastikuregistri
andmetel elab piirkonnas 63 last vanuses 0-15a.

Kuna tegemist on avaliku mänguväljakuga, siis saaavd seda kasutada kõik linna lapsed
ja linna külastavad pered. Lähedal asub ka Sõpruse park. Eelnevalt on mängimas käinud
ka lasteaiarühmad.
• eelarve (idee teostamise hinnakalkulatsioon);
Mängulinnak Praktik 0259
4 076,48 €
Mängumaja liivakastiga Praktik M081
1 400,00 €
Liivakast LK 3x3
375,97 €
Kate liivakastile 2tk
272,12 €
Mitmekohaline kiik Praktik 208
1 600 €
Istepink 2tk
400 €
Mängumaja remot
500 €
Kokku:
8 624,57 €
Hinnad on koos käibemaksuga, hinnad sisaldavad paigaldust ja abimaterjale.
Mänguvahedite hinnapakkumine MoTech OÜ.
• muu oluline info
Põltsamaa Lillevere mänguväljaku arendamisega ja korrastamisega on varasemalt
tegelenud MTÜ KogemiseRada, ühing on ka antud idee elluviimisel ja mänguplatsi
arendamisel ja korrashoidmisel koostööpartneriks.

