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PROJEKTIKIRJELDUS
1. Projekti, taotluse nimi:
Lehtse kogukonnale pallimängude väljaku rajamine
2. Projekti asukoht:
Projekt viiakse ellu Lääne-Virumaal, Tapa vallas Lehtse alevikus Keskuse tn 6a maaüksusel.
Projekt on suunatud Lehtse piirkonna kogukonnale (ca 500 inimest) ning eelkõige piirkonna
noortele vanuses 5-21 eluaastat (ca 100 inimest).
3. Projekti lühikokkuvõte:
Projekti eesmärgiks on rajada Lehtse alevikus Keskuse tn 6a krundile multifunktsionaalne
pallimängude väljak, kus on võimalik harrastada jalg-, korv-, võrk- ja sulgpalli ning tennist.
Projekti tulemusena mitmekesistub Lehtse piirkonna noorte ja täiskasvanud inimeste
vabaaja veetmise võimalused ning suureneb piirkonna atraktiivsus. Projekt toetab piirkonnas
avalike teenuste arendamist, sh laste ja noorte vaja aja veetmise võimaluste ja
sportimisvõimaluste loomist.
Multifunktsionaalse väljaku rajamise käigus eemaldatakse pinnas, teostatakse tagasitäide,
paigaldatakse asfaltbetoon, kunstmurukatend ning paigaldatakse multifunktsionaalse väljaku
konstruktsioonid ja välisvalgustus.
4. Projekti kasusaajad:
Projekti kaudsed kasusaajad on kõik Tapa valla elanikud (seisuga 01.01.2019 aasta 11 082
inimest).
Otsesed kasusaajad on Lehtse toimepiirkonna elanikud ca 500 inimest sh noored vanuses 521
eluaastat
100
inimest
(
Tapa
valla
arengukava
lk
18-20,
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4060/9201/8004/VM_31_Tapa_valla_arengukava_Lisa
_1_Lyhiylevaade_vallast.pdf).
5. Seotud projektid ja tegevused (st käesoleva projektini viinud eelnevad tegevused ja
projektid, paralleelselt käigus olevad ning kavandatavad tegevused ja projektid)
Tapa vallavalitsuse poolt on teostatud eelnevalt asukoha analüüs ja valik. Teostatud on
läbirääkimised tehnovõrkude valdajatega (OÜ Tapa Vesi, Telia ja Elektrilevi).
OÜ Tiptiptap on koostanud eskiislahenduse ning esitanud hinnapakkumise pallimängude
väljaku rajamise kohta. Eskiislahendusele tuginedes on Tapa vallavalitsus 30.01.2019
väljastanud Lehtse alevikus keskuse tn 6a krundile pallimängude väljak rajamiseks ehitusloa
nr 1912271/02299.
Teisi paralleelselt kavandatud tegevusi ei ole.
6. Projekti eesmärk ja seos tegevusgrupi strateegiaga:
Projekti üldine eesmärk on maapiirkonna elukvaliteedi parandamine läbi kogukonnale
vajalike teenuste arendamise. Projekt rakendamine vähendab maapiirkonna sotsiaalset
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mahajäämust ja aitab kaasa rahvaarvu vähenemise pidurdumisele. Strateegia eesmärkideks
on seatud avalike teenuste arendamine sh laste ja noorte vaba aja veetmise ja
spordivõimaluste loomine maapiirkondadesse.

7. Probleemide kirjeldus:
Üldise probleemina väärib mainimist laste ja noorte vaba aja ja sportimisvõimaluste
puudumist Lehtse piirkonnas. Piirkonnas puuduvad staadion, kergliikusteedevõrgustik,
jõulinnakud ja pallimängude väljak.
Tulenevalt eeltoodust on piirkonnas noorte ja täiskasvanute hulgas madal kehaline aktiivsus
ja liikumisharrastus. Puuduliku taristu tõttu on piirkond noortele ja ettevõtlikele inimestele
väheatraktiivne ning eelistatakse elama asuda parema taristuga piirkondadesse Tallinna või
Tapa linna, mis kiirendab ääremaastumist. Kaasaegsete vaba aja veetmisvõimaluste
puudumine soodustab kuritegvust ja laste ja noorte hulgas kehalist passiivsust.
Lehtse aleviku korterelamute piirkonnas asub lokaalse tähtsusega esmatasandi
mänguväljak, kus paikneb liivakast ja kiik.

8. Projekti tegevused:
Projekti käigus viiakse ellu järgmised tegevused:
1. Pinnase eemaldamine
2. Aluskatte rajamine
3. Aluskatte asfalteerimine
4. Kunstmurukatte paigaldamine
5. Pallimängude väljaku konstruktsioonide paigaldamine
6. Välisvalgustuse rajamine
Projektitegevuse omaosalus kaetakse Tapa valla 2019 aasta eelarvest.
Projekti eelarve
Kulurida
Multifunktsionaalne pallimängudeväljak
Aluskatte rajamine
Põhiprojekti koostamine
Ehitusgeodeesia
Transport ja paigaldus
Kunstmuru
Välisvalgustus
KOKKU

Netomaksumus
13 531,00
19 750,00
2 240,00
650,00
2 064,00
10 500,00
15 785,00
64 520,00
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Maksumus käibemaksuga
16 237,20
23 700,00
2 240,00
780,00
2 476,80
12 600,00
18 942,00
76 976,00
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9. Projekti ajakava
Projekti algus kuupäev 01.05.2019
Projekti lõppkuupäev 01.08.2020
Projekti tegevuste toimumise aeg (võib toodud olla ka tegevuskavas koos toimumise ajaga).
10. Projekti jätkusuutlikkus
Projekti otsene jätkusuutlikkus – projekti elluviimisel tuleb tagada mänguväljaku korrashoid
ja haldamine. Igapäevaseid korrushoiu ja heakorratöid hakkab teostama Tapa vallavalitsuse
hallatav asutus Tapa Vallahooldus ning korrashoiukulud kaetakse Tapa valla eelarvest.
Projekti kaudne jätkusuutlikkus – projekti elluviimisega luuakse eeldused avaliku teenuse
kättesaadavuse
parendamiseks ja mitmekesistamiseks. Piirkonna vaba aja ja
sportimisvõimaluste kvaliteedi tõus pidurdab elanikkonna väljarännet ja soodustab
piirkonna jätkusuutlikkust.
Objekti haldamisega kaasnevate iga-aastaste kuludeks on planeeritud 2500 eur/aastaks,
suuremad korrashoiutööd tuleb teostada 5a tagant summas ca 5000 eur ja 10 kasutusaastal
vajab vahetamist puitkonstruktsioon ja kunstmurukate maksumusega 30 000 eur.
11. Projekti elluviimise riskid
Projekti elluviimisega võivad kaasneda järgmised riskid:
Risk
Ebasoodne ilmastik
Hanke maksumus ületab Tellija
võimekust
Töövõtja ebapäedevus
Töövõtulepingu ülesütlemine

Maandamise võimalused
Projekt teostamise aeg 01.08.2020
Projekti teostamine 15 kuu jooksul
võimaldab teostada kordushankeid
Töövõtjalt on nõutud varasemate tööde
referentsid ja objektijuhi CV
Töövõtjalt on nõutud lepingu täitmise
ja garantiiperioodiks rahaline tagatis.
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