Väätsa Rannahoone
Eesmärk:
Väätsa rannavõrkpalli väljakud rajati 2014. aastal. Neid valmis esialgu 2, et saaks korraldada
suviseid rannavolle võistlusi ja et harrastajad saaksid ilusatel suvepäevadel pallimängu nautida.
Kaks aastat hiljem (2016.a) sai selgeks, et 2 väljakut on liiga vähe ja juurde tuleks teha kolmas.
Väljakud rajati Väätsa valla minimaalse osalusega. Rannas võrkpalli harrastajate arv on järjest
tõusvas joones ja IMsport MTÜ eestvedamisel rajati ka neljas väljak, tehti ümber aed ja lisaks
kolmele valgustile saadi juurde ka neljas.
Aastal 2020 on seis selline, et rannavolle võistlusi oli suvel 19. Neist 18 PehmeSisustus
rahvavolle sarja etapid, millest võttis osa 137 erinevat mängijat üle Eesti. Augusti alguses
toimus üle mitme aasta Väätsa rannavolle väljakutel Järvamaa meistrivõistlused rannavolles
meestele. Lisaks neile kasutasid väljakuid aktiivselt ka Väätsal laagris olnud võrkpalliklubid ja
kohalikud harrastajad.
Aastal 2021 sooviks kaasava eelarve toel rajada väljakute äärde rannavolle maja.
Milleks seda vaja on?
1.

Hetkel pole ühtegi kohta väljakute juures, kus vihma või tormituulte eest peitu pugeda.

2.
Kui hoone teha, siis juba korralik, mida ei peaks hiljem häbenema ja mis kohe ei
laguneks.
3.
Ilma rannahooneta ei saa korraldada mitte ühtegi üle-Eestilist noortevõistlust.
Võrkpalliringkondades juba teatakse, et Väätsal on head väljakud, aga suured võistlused on
esialgu jäänud tulemata.
4.
Hoonet saaks kasutada võrkpalli inventari hoiustamiseks. Hetkel vean ma isiklikult oma
bussiga võistluste inventari kodu ja ranna vahet. Ma arvan, et keegi ei soovi, et ta
liikumisvahend on iga suvi nagu liivakast.
5.

Hoones oleks kõik inventar, mis aitaks võistlusi paremini läbi viia. Helitehnika jne.

6.
Seda hoonet saaks välja rentida laste sünnipäevade pidamiseks (või üldse ürituste). Ilusal
suvepäeval kõigile meeldib kõigile rand ja eriti lastele. Miks mitte lasta seda pidada Väätsa
rannavolle väljakute juures, kus pallimänguplats ja veesilm kohe kõrval olemas ja samas
lapsevanemad samal ajal saaksid hoones omi jutte ajada ja kohvi nautida.
Idee kirjeldus:
Idee viidaks täide 2021. a aprill-mai.
Sihtrühm: Türi vald - iga laager, mis Väätsale tuleb toob otseselt tulu Türi vallale (järgmisel
aastal on juba teada 4 võrkpallilaagrit 150 lapsega). Järvamaa rannavolle huvilised – 200.
IMsport MTÜ, mis korraldab terve suve kestvat rahvavolle turniiri – 150 Väätsa elanikud - 600
Eelarve:
Eelarve koostamisel võtsin appi ehitusettevõtte, kes tegi esialgse musta kalkulatsiooni. Kui
saame toetuse, siis see firma teostab ka antud ehituse 2021 aasta aprill-mai.

Esialgsed andmed:
-Pinnase tööd 1900eur
-Kaevetööd koos uute postide paigaldamisega 2400 eur
-Postvundament ja metallkarkass 7400 eur
-Aknad/uksed 2000eur
-SWpaneel sein/katus 7270eur
-Üldehitus, sisetööd 4000eur. KOKKU:24970 eur + km
Oluline info:
Sellest projektist saaks kasu Türi vald, aitab meelitada veelgi enam laagreid Väätsale, mis
omakorda toob kasumit kohalikule ettevõtlusele.
Sellest projektist saavad kasu spordivõistluste korraldajad: rannavõrkpall, rannajalgpall,
rannamaadlus jne.
Sellest projektist saaks kasu Väätsa põhikool, kuna uuel spordiväljakul oleks tundide
läbiviimine veelgi parem.
Sellest saaks kasu Järvamaa spordiharrastajad, kes on juba leidnud tee Väätsa rannavolle
väljakutele ja tulevikus ootame neid sinna veelgi enam.

