1. MTÜ MIRTI, mtumirti@gmail.com, Kesktänav 10, Vastse-Kuuste alevik.
2. Vastse-Kuuste aleviku pargiala korrastamine.
3. Vastse-Kuuste elanikud tunnevad puudust korrastatud pargialast, mis asub Vastse-Kuuste
aleviku südames - kooli ja lasteaia vahetus läheduses. Teeme ettepaneku heakorrastada
pargiala, et igas eas Vastse-Kuuste elanikel ja külalistel oleks koht, kus mõnusalt ja ohtult
liikuda, ka kepi, rulaatori ja lapsevankriga. Praegu on park pime, tiigikallas umbrohtu
kasvanud, puud hooldamata, tammeallee vahel kulgev tee sageli nii mudane ja libe, et seal on
oht libastuda ja kukkuda. Aleviku elanikel puuduvad rahalised võimalused vajalike tööde
teostamiseks. Pargis oleks vaja rekonstrueerida oja ületav jalakäijate sild nii, et seda saaks
ohutult ületada ka näiteks lapsevankriga, taastada tammeallee vahel kulgev jalgtee ja katta see
näiteks killustiku või multšiga, paigaldada jalgtee äärde kasvõi osaline valgustus (hetkel on
täiesti pime), paigutada pargialale hajutatult pingid ja prügikastid, uuendada/hooldada
taimestikku nii, et oleks ilus jalutada ümber kogu tiigi.
4. Projekti sihtrühmaks on kogu Vastse-Kuuste elanikkond ning lisaks discgolfi harrastajad
Põlvamaalt ja mujalt Eestist. Osaliselt pargis asuv discgolfi rada on väga populaarne koht nii
kohalike kui ka külaliste hulgas. Paraku jääb selle külastajatel tihtipeale alevikust räämas
mulje. Pargiala kasutavad igapäevaselt nii lapsed, noored, lastega pered, pensionärid kui ka
sportlased. Vastse-Kuuste kooli lapsed kasutavad jalakäijate silda igapäevaselt staadionile ja
sealt tagasi liikumiseks, pargialal tehakse ka muid õppetegevusi. Lasteaialapsed käivad pargis
loodust vaatlemas, kuid kahjuks tiigis elutsevate veelinnu liikidega ei ole neil hetkel võimalik
tutvuda, sest nad ei näe kallastel kasvavast taimestikust üle.
Vastse-Kuuste park on ka üheks loodussõpradele huvipakkuvaks paigaks, kuna siin kasvab
meie kliimavöötmes väga haruldane taimeliik puuvõõrik, mida on aastate jooksul käinud
vaatlemas mitmed asjatundjad.
Põlva valla jaoks on projekt oluline, sest parandades tingimusi vaba aja veetmiseks värskes
õhus, kutsub see inimesi rohkem liikuma ning tänu sellele on Põlva valla inimesed tervemad,
aktiivsemad ja õnnelikumad. Samuti aitab pargi korrastamine säilitada head muljet Põlva
vallast.
5. Projekti maksumus sõltub teostatavatest töödest ja kasutatavatest materjalidest. Novembris
aset leidnud Vastse-Kuuste kogukonna koosolekul selgus, et elanikud oleksid rahul ka tööde
osalise teostamisega. Elanike jaoks on kõige olulisem see, et näeks tiiki ja saaks tiigi ümber
ohutult kõndida.

