Rahvakoosolek 20.märts 2018
Algus 18.00, lõpp 20.00
Kohal olid: Aare Uleksin, Laine Jürgenson, Ene Uuna, Rita Kivisaar, Heino Sulger, Urve Sulger,
Tiina Tuur, Marika Kits, Urmas Tross, Merle Kruus, Mati Miil, Maiko Koort, Evelyn Sepp, Silvi
Käsper, Marje Kihu, Egle Plato, Andri Plato, Katrin Rajamäe, Janne Joost, Evelin Tamm, Jaanika
Poolakese, Jaanus Poolakese, Kärt-Mai Poolakese, Elvira Osberg, Annika Oras
Kinnitatud päevakord:
1. Vallaga seotud teemad – Katrin Rajamäe
2. Sotsiaalteemad – Tiina Tuur
3. Kohalikud üritused Kalevipoja Kojas – Annika Oras
1. Valla esindaja Katrin Rajamäe. 1.veebruarist arendusnõunik Mustvee vallas.
• Ühistransport. Tehti analüüs, kus uuriti mobiilpositsioneerimise järgi liikumisi. Tekkis
küsimus, kui täpselt saab tavamobiili järgi positsioneerida. Selgus, et tänapäeval päris
täpselt.
• MTÜ-d said ligi 50 000€ toetusi vallalt, vastuskirjad lähevad lähipäevadel välja
• Huvitegevuse toetamine – otsused lähevad lähiajal taotlejatele
• Lasteaiaõpetajate palgad ühtlustatakse vallas
• Vee- ja kanalisatsiooniprojektid. Taotletakse projektiraha. Vald on nõus toetama
omaosalusega.
• Arenguprojektid vallas. Meie muuseum ka üks nende seas.
• Laenud kogu vallas konsolideeriti ja saadi tänu sellele laenumaksed väiksemaks
• On algatatud arengukava eelarvestrateegia koostamine. Peab valmis saama 1.okt.
• On olemas uue valla sümboolika. Kõigel oma tähendus. Uus sümboolika on veel
aktsepteerimist ootamas ja saavad varsti üles.
• Määrati haridusasutuste hoolekogudesse valla esindajad. Voore kooli juurde määrati
Hannes Soosaar.
• Delta dokumendihaldus – kõik määrused ja otsused näha. Kodulehel saab igaüks ligi
sinna.
Küsimused Katrinile:
• Bussipeatustes pole ajakava üleval, vaid on ainult link: peatus.ee. Vanematel inimestel
pole telefonigi, rääkimata internetist telefonis. See on bussifirmadele mõeldud
ettepanek, sest nemad hoolitsevad bussipeatustes olevate aegade eest.
2. Sotsiaaltoetused – Tiina Tuur, valla sotsiaaltöö peaspetsialist
• Toetuskorrad said kodulehele üles. Ajalehte panemiseks olid liiga suured. 28.12.2017
võeti vastu. Aga on vaja veel täpsustada ja muuta.
• Sünnitoetus vallalt 200+200€. Kolme kuu jooksul tuleb taotleda. Ranitsatoetus on
suurem kui ta oli enne. Lähtutakse viie endise valla toetuste määrast ja ühtlustatakse
pigem suuremate summade järgi.
• Riigi poolt on etteantud teenuste nimekiri. Eelmisel aastal oli 11, nüüd 13.
Pöörduge julgelt sotsiaaltöö spetsialisti poole. Marika Kits on Kääpal T,K,N 8-16. Aga
samal ajal võib olla ka väljasõite, nii et Marika ei pruugi olla kohapeal. Mõistlik on
helistada ette. Kääpa teenuskeskuse number on 776 2033 (Merle Kruus)

•

Telefoni teel aidatakse, pakutakse lahendusi, teenuseid, toetusi. Teenus on
vajaduspõhine.
• On palju koolitusi, uusi koostöövõimalusi, mida me hetkel töötajatega kasutame.
• Alaealiste probleemid on nüüd KOVide lahendada.
• Sotsiaaltöötajad jäävad igasse endise valla piirkonda alles. Et saaks oma piirkonnas
inimeste juurde jõuda ja kohapeal asju lahendada. Lisaks iga piirkonna
sotsiaaltöötajale on vallas olemas ka lastekaitse spetsialist, peaspetsialist ja
koduhooldustöötajad.
• Isikliku abistaja teenus ja muud teenused, mida saab kasutada siis, kui lapsed ei saa
tulla hooldama.
• Teenustel on hinnad – kui lähisugulased elavad läheduses, siis on teenused raha eest.
Ja kui ei ole lähedasi siinkandis, siis on tasuta.
• Urmas Trossi ettepanek: eraalgatuslik toetussüsteem. Äriidee.
3. Üritused Kalevipoja Kojas kuni järgmise rahvakoosolekuni. Annika Oras
• 22. 03 kell 12.00 Hiina massaaži loeng. Ja võimalus saada massaaži.
• 25.03. kell 10.00 - Küüditatute mälestuspäev
• 6.04 kell 18.30 kinoõhtu ‘Seltsimees laps’
• 14.04 kell 16 koolimaja ‘head aega’ pidu, esineb PS Troika
• 17.04 kell 19 Assikvere külateater kahe etendusega
• 15.04 kell 12 raamatukogu kolimine – teeme inimketi ja viime raamatud
raamatukogust vallamajja
• 5.mai kell 10-17 – Teeme ära talgupäev. Korrastame mäge, värvime kiigud
kihelkonnavärvidesse, valmistame tulealtarit ette uueks avamiseks
• 11.05. kell 19.00 Emadepäeva kontsert. Kohvik avatud kell 18.00
• 31.05. kell 10-12 Lastekaitsepäev Kloun UMMIGA!
• 21.06 kell 19 suvise pööripäeva RAHVAKOOSOLEK
• 23.06. kell 17.00 Jaanipäeva pidustused Kääpal. Tulealtari avamine, lõke, esineb
segakoor serviti, tantsuks mängib rahvamuusikaansambel ‘Tuustar’, avatud
grillikohvik
• Igal neljapäeval kell 18-19 Kääpa OTT – Otse Tootjalt Tarbijale taluturg

