Sõudepaadid Kiidjärve järvele
Idee kirjeldus
Kiidjärve järve ääres asub populaarne ujumiskoht, mida peale külaelanike kasutavad ka
ümberkaudsete külade ja Põlva linna elanikud. Samuti on ujumiskoht populaarne siia kanti
tulevate turistide seas.
Kaasava eelarve ettepaneku eesmärgiks on muuta rannaelu mitmekesisemaks ja pikendada
ranna kasutamise hooaega võimalusega järvel sõudepaatidega sõita. Sellega taaselustame vana
traditsiooni, sest Kiidjärve järvel on paadiga sõudmine olnud traditsiooniline tegevus
varasemal ajal.
Paadisõit pakub inimestele füüsilist tegevust, aitab puhata töö- ja argielust ning annab
positiivseid emotsioone. Paadisõidul on võimalus nautida kauneid loodusvaateid ja veeta
meeldivaid hetki koos kaaslastega või üksi.
Oleme täheldanud, et tänapäeva lapsed ja noored ei oma kogemust sõudepaadiga sõitmisel ja
ei oska aerutada. Ometi võiks see olla rohelise mõtteviisiga Põlvamaal oskus, mida pole ära
unustatud. Tänapäeva kiires elus on paadiga sõitmine ja õngitsemine teraapiline tegevus, mis
on kvaliteetne puhkamise viis ja “rohelise energia” allikas. Lihtkäsiõngega püüdmine on
võimete- ja võimalustekohane kõigile.
Lapsed ja noored veedavad palju aega nutiseadmetes, kuna nad ei leia muud tegevust. Pakkudes
paadisõiduvõimalust ja propageerides kalastamist soovime lapsed ja noored koos vanematega
tuua loodusesse.
Eesmärgi saavutamiseks soovime osta kolm sõudepaati koos lisavarustusga ja rajada inventari
hoiustamiseks paadikuuri. Paadikuur rajatakse Kiidjärve pargi renoveerimisprojektis
ettenähtud abihoone kohale. Paadid on kolme kiiluga, see tagab stabiilse ja turvalise
sõiduelamuse. Paadil on ahtris ja vööris veekindlad õhukambrid, mis on täidetud polümeerse
vahuga ja teevad need uppumatuks. Inventari ja paatide hoiustamiseks paigaldame paadikuuri.
Turvalisuse tagamiseks on paatide lisavarustuses päästevestid erinevates suurustes.
Paadilaenutus on ranna külastajatele tasuta. Laenutuse korraldamine on planeeritud viisil, mis
tagab laenutusvõimaluse paindlikkuse ja ei ole kulukas. Paadid on lukstatud ujuvsilla külge
tabaluku ja terastrossidega. Paadi tabaluku võti, aerud ja päästevestid asuvad paadikuuris, mis
on lukustatud koodlukuga. Paadikuuril on info, milliselt telefoninumbrilt paadikuuri luku koodi
saab. Paadilaenutuse valve korraldatakse külaseltsi poolt graafiku alusel sarnaselt
rannakoristusega.
Sihtrühm
Uue võimaluse loomisest saavad otsest kasu Põlva valla kodanikud, kes külastavad Kiidjärve
randa, samuti piirkonda külastavad turistid. Oleme suvepäevadel rannas loendanud
külastajaid 20-50 inimest. Vanuselist piirangut paadisõidul ei ole, lapsed saavad seda teha
koos täiskasvanutega. Samuti puuduvad ka muud piirangud. Kui ise sõuda ei suuda või ei
oska, siis võid olla lihtsalt kaaslane paadisõidul.
Ettepaneku maksumus
7500 eurot

Maksumuse koostamise aluseks on võetud erinevad hinnapäringud.
Lisa 1 Sõudepaat Amber 430 http://www.kalastuspood.ee/Epood1/AMBER-430--trimaran/#
Lisa 2 Garaaz Dilon 540 https://pood.lasita.com/tooted/dillon-540
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