KAASAVA EELARVE ETTEPANEK

27.12.2018.

1. Ettepaneku esitaja nimi, isiku- või registrikood, kontakttelefoni või e-posti aadressi
Kakumäe küla nimel külavanem VELLO TAFENAU, 35204105215, TEL.5065913. e-mail:
vello.tafenau@gmail.com.
2. Ettepaneku nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu).
Kakumäe külas Laane tänavale tänavavalgustuse projekteerimine, elektrikaabli ja
valgustuspostide paigaldamine (380 meetrisele alale).
3. Ettepaneku eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Vinni valla vajadusele
ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on
ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Vinni valla eelarvest vajalik ja
oluline).
Kakumäe külas on rajatud, kuid amortiseerunud tänavavalgustus. Laane tänaval
tänavavalgustus puudub. Sellel tänaval elab 3 noort lastega peret. Tänavavalgustus
loob mugavuse hommikul laste kooliminekuks ja õhtul koolist tulekuks. Valgustuse
rajamine võib olla ka eeltingimuseks, et Laane tänava piirkonda ehitatakse
pereelamuid juurde, mis omakorda tooks valda juurde uusi peresid.
On ka teada, et juhul kui Kakumäe küla praegune valgustus rekonstrueeritakse, siis
projekti rahastusest uusi liine ei finantseerita. Laane tänavale tänavavalgustuse
rajamine likvideerib silmatorkava ebaõigluse – teistel tänavatel on mingigi valgustus.

4. Idee kirjeldus (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud idee ellu viiakse, kas
ettepanek on investeeringu puhul teostatav eelarveaasta jooksul.
Tänavavalgustuse rajamine rakendub Kakumäe külas Laane tänaval. Investeering on
võimalik teostada eelarveaasta jooksul.

5. Sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse
avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm
olulised tunnused).
Otsesed kasusaajad vähemalt 16 inimest, kuid valgustuse rajamine mõjutab kogu
Kakumäe küla turvalisust ja atraktiivsust

6. Eelarve ehk ettepaneku hinnanguline maksumus, võimalusel koos hinnapakkumis(t)e
või maksumuse kalkulatsiooniga
1

Eelarve hinnanguline maksumus koos käibemaksuga ca
18 000 eurot.
Hinnapakkumise on küsitud suusõnaliselt, kuid saame need esitada ka kirjalikult
kaasava eelarve projektide arutelude ajaks.
Kalkulatsioon:
Laane tn pikkus, mis vajab välisvalgustust: 380 m
10 valgustuspunkti
6-8 m kõrgused
1 valgustuspunkti maksumus koos projekteerimisega ja ehitusega 1800 eurot.
Kokku maksumus: 18 000 eurot.
7. Muu oluline info, ettepanekut iseloomustav materjal (eskiis, joonis, foto, kirjeldus
sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada)
Valgustus tuleks rajada Kakumäe külas Laane tn 6, Laane tn 8 ja Laane tn 3 kruntide
piires.
/allkirjastatud digitaalselt/
Vello Tafenau
Kakumäe küla külavanem

2

