KAASAV EELARVE
2019
INFOTUND 21.JAANUAR
HEITI VAHTRA

Võrdlus eelneva ning kaasava
eelarve „KE“ 2019 vahel
Määrus kuni dets 2018


KE objektiks on nii korraldatav
üritus kui vallaga seotud muu idee.



Kaasava eelarve menetluse
käigus esitatavate ideede
tulemusena realiseeritav idee
peab pakkuma avalikku hüve,
olema avalikus kasutuses ning
objektist ei tohi tekkida
ebamõistlikke kulusid valla
järgnevate aastate eelarvetele.



Kaasava eelarve objekti
hinnanguline maksumus ei või olla
väiksem kui 10 000 eurot.

Määrus alates dets 2018 - …


Kaasava eelarve objektiks on
Rapla vallaga seotud investeering
maksumusega vähemalt 5 000
eurot.



Kaasava eelarve tulemusena
realiseeritav idee peab olema
avalikus ruumis piiranguteta kõigile
kasutatav ning ei tohi tekitada
valla järgnevate aastate
eelarvetele ebamõistlikke kulutusi.



Realiseeritav kaasava eelarve
objekt peab olema Rapla valla
omandis ning kasutamiseks
lõplikult valmis.

Võrdlus eelneva ning kaasava
eelarve „KE“ 2019 vahel - 2
Määrus kuni dets 2018


Iga rahvahääletusel osalev isik saab
hääletada kuni kolme erineva
endale meelepärase idee poolt.



Rahvahääletusel enim toetust
leidnud idee realiseerimise korraldab
idee esitaja või vallavalitsus.

Määrus alates dets 2018 - …


Iga rahvahääletusel osaleja saab
anda hääle ühele ideele.



Rahvahääletusel enim toetust
leidnud idee realiseerimise korraldab
vallavalitsus koostöös idee esitajaga.



Kitsendavate sõnastuste asendus
üldisematega. Uue sõnastusega on
välja jäetud erinevad konkreetsed
aadressid, loetelud ja nimetused.
Selline muudatus ei nõua tulevikus
aadresside ja allasutuste nimetuste
jmt muutmisel asuda ka antud
määrust automaatselt uuendama.

Kaasava eelarve 2019 maht


Kaasava eelarve vahendite mahu otsustab vallavolikogu. Vallavolikogu võib
kaasava eelarve mahtu muuta igal aastal vallaeelarve koostamisel (volikogu
määruse tekst).



Vallavolikogu 20. detsembri 2018 otsusega nr 94 võeti vastu kaasava eelarve 2019
maht ja ka selle eelnev jagunemine (kehtib kuni järgmise otsuseni):

1. Määrata kaasava eelarve vahendite mahuks 60 000 eurot eelarveaastas.
2. Kaasava eelarve vahendid jagunevad järgmiselt:
2.1. Rapla piirkonna projektidele (Alu kant, Hagudi kant, Kodila kant, Kuusiku kant ja
Rapla kant) 30 000 eurot;

2.2. Juuru piirkonna projektidele (Juuru kant ja Järlepa kant)10 000 eurot;
2.3. Kaiu piirkonna projektidele (Kaiu kant, Kuimetsa kant ja Vahastu kant)10 000 eurot;
2.4. Raikküla piirkonna projektidele (Kabala kant, Lipa kant, Raikküla kant ja Purku kant)
10 000 eurot.

Kaasava eelarve 2019 tähtsad
kuupäevad


10. jaanuar 2019 - kaasava eelarve väljakuulutamine



21. jaanuar 2019 - kaasava eelarve infotund vallamajas kell 17.00



4. veebruar 2019 kell 12.00 - ideede esitamise tähtaeg



21. veebruar 2019 - komisjon valib välja rahvahääletusele
suunatavad ideed.



4. märts 2019 kell 17.00 - Rahvahääletusele minevate ideede
tutvustus vallamajas.



11. märts 2019 kell 8.00 - 25. märts 2019 kell 8.00 - rahvahääletus



Aprilli algus 2019 - tulemuste avalikustamine

Kaasava eelarve 2019 idee
esitamine
Kaasava eelarve ideid võib esitada 4. veebruarini 2019 Rapla
Vallavalitsusele soovitavalt läbi kodulehe vormi. Võib esitada ka epostiga rapla@rapla.ee või tavapostiga aadressil Viljandi mnt 17, 79511
Rapla. Kaasava eelarve menetluse käigus võib ideid esitada igaüks!!!
E-vorm
Lingilt avaneb kodulehe osa, millel saate täita e-vormi.
Esimese sammuna tuvastage ennast ID kaardi
või mobiil ID-ga lehe ülal paremas servas
Seejärel saate täita vormi, mis
laekub automaatselt meile ning on
üheses formaadis.

Kaasava eelarve idee 2019
Idee peab sisaldama:
1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
3) idee kirjeldust, eesmärki ja olulisust Rapla valla jaoks;
4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või
uue võimaluse avanemisest otsest kasu; ürituse korral hinnanguline sihtrühma suurus,
vanus jm olulised tunnused);
5) idee hinnangulist maksumust koos hinnapakkumis(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga;
6) teostamise eeldatavat ajakava;
7) võimalusel muud ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto jmt).

Laekunud ideed avaldatakse lühikokkuvõttena valla kodulehel,
kus end identifitseerinud isikutel on võimalus nende kohta kuni esitamise aja
lõpuni arvamust avaldada.

Kodulehe vormi näidis:

Rapla valla kaasava eelarvega
seotud dokumendid
Volikogu määrus: Kaasava eelarve menetlemise kord

Volikogu otsus kaasava eelarve mahu osas:

LENNUKAID IDEID!

