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Lüganuse külaselts, kes kasu-
tab oma külapidude korralda-
miseks praegu Lüganuse noor-
tekeskuse kõrval asuvat endist 
katseaeda, sai Leader-prog-
rammist üle 900 000 krooni 
toetust uue külaplatsi väljaehi-
tamiseks. 

Eskiisprojekti järgi tuleb 
külaplatsile väike puidust kõla-
koda ning ostetakse teisalda-
tavad pingid, mida hakatakse 
hoidma kõlakotta ehitatavas 
panipaigas. 

Lüganuse külaselts ehitab Leader-toetusega  
uhke külaplatsi

Lüganuse külaselts sai ligi miljon krooni toetust külaplatsi 
ehitamiseks, kuhu kerkib väike kõlakoda ja tuleb valgustatud 
pargirada. 

Ühtekokku peaksid 30 teisal-
datavat pinki mahutama 180 
inimest. 

Pargirada jalutamiseks 

Lisaks tuleb kõlakoja juurde 
ka elektri püsiühendus, millest 
seni külapidude korraldamisel 
puudust on tuntud. “Praegu 
veame elektrit pikendusjuht-
metega noortekeskusest. Kui 
külaplats valmis saab, siis 
peaks elektriühendus olema 
kohapeal,” ütles Lüganuse 
külaseltsi juhatuse liige Anne 
Liinak. 

Lisaks tuleb külaplatsile veel 
valgustatud pargirada, mida 
saab vajadusel kasutada ka 
pidusid teenindav transport. 
“Eelkõige on see aga mõeldud 
siiski inimestele peo ajal liiku-
miseks või siis lihtsalt jaluta-
miseks. Kruusakattega ringi-
kujuline tee on ka kena kujun-
duselement,” nentis Liinak. 

Külaplats saab ka uue lipu-
varda. 

“Tegelikult on külaplats 
hoopis laiemalt kasutuses kui 
ainult külapäevade korralda-
miseks. Üle aasta toimuvad 
seal valla päevad ning iga viie 
aasta tagant korraldatakse 
Lüganusel kihelkonna päevi, 
mis haaravad juba väga suurt 
osa piirkonnast,” tõdes Liinak, 
et platsi ehitamisest ei saa kasu 
ainult Lüganuse küla inime-
sed, vaid ka kõik ümbruskonna 
inimesed. 

Tulevikus parkla ja 
spordiväljakud

Külaplats on praegu antud 
külaseltsile kasutada. Lisaks 
on külaseltsi käsutuses veel ka 
maa-ala, mis jääb platsi vastu 
teisele poole teed. “Sinna võiks 
tulevikus tulla parkla. Meil on 
suuremate ürituste ajal alati 

Lüganuse külaplats saab istepin-
gid, kõlakoja, valgustatud pargi-
raja ning laste mänguväljakud.

parkimisega probleeme - autod 
tuleb jätta tee serva ning see ei 
ole kuigi turvaline,” tunnistas 
Liinak. 

Lisaks võiks teisele poole 
teed tulla erinevad spordiväl-
jakud. 

Praegu käib Lüganuse küla-
platsil korvpalliväljaku ehita-
mine. Selle jaoks asfalteeritud 
platsi hakatakse pidude ajal 
kasutama tantsuplatsina. Korv-
pallile lisaks võiksid küla kes-
kuses asuda ka teiste pallimän-
gude jaoks mõeldud väljakud. 

Praeguse projekti käigus ehi-
tatakse külaplatsi kõrvale las-
tele turnimisvõrk ning skeit-
park. “Aga platsi kaugemasse 
serva, kuhu mänguelemendid 
tulevad, jääb veel piisavalt 
ruumi, et mänguala edasi aren-
dada,” selgitas Liinak. 

Kui korvpalliväljaku tarbeks 
tehtud asfaltplats peaks valmis 
saama veel sellel aastal, siis 
ülejäänud külaplatsi ehitami-
sega alustatakse kevadel. “Ilm-
selt suvel me seal üritusi veel 
teha ei saa, aga varasügisel on 
plats tõenäoliselt juba valmis,” 
arvas ta. 

Ühistööna sündinud 

Külaplatsi ehitamise omaosa-
luse maksab külaseltsi koos-
tööpartnerina Lüganuse vald. 

“Kogu see külaplats on tegeli-
kult sündinud ühistööna, kuhu 
olid lisaks seltsile kaasatud ka 
noortekeskus ning vallavalit-
sus,” märkis Liinak. 

Vald maksis kinni ka platsi 
eskiislahenduse tegemise. 
“Külaseltsi jaoks on sellised 
summad väga suured. Meil on 
keeruline leida sedagi raha, 
mille PRIA hiljem toetusena 
kinni maksab,” tõdes ta ning 
lisas, et ainult projektirahaga 
opereerivate külaseltside jaoks 
muudaks olukorra kergemaks, 
kui selts saaks õiguse alustada 
omaosaluseks mõeldud sum-
maga, mida PRIA siis jupphaa-
val tagasi maksab. 
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