EELARVE KOMISJONI KOOSOLEKU
PROTOKOLL NR 9
Aseri

VÄLJAVÕTE
18.11.2011

Koosoleku algus 15.00 ja lõpp 19.00
Koosoleku juhataja: Larissa Kalda
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed:
1. Larissa Kalda – komisjoni esimees, volikogu liige
2. Urve Takjas - komisjoni liige, vallavanem
3. Riho Kutsar – komisjoni liige, volikogu esimees
4. Ott Penek – komisjoni liige, volikogu liige
5. Katrin Ostapov – komisjoni liige, volikogu liige
6. Ruth Jõgiste – komisjoni liige, pearaamatupidaja
7. Gaido Kentem – komisjoni liige, volikogu liige
Kinnitatud päevakord:
1. ………………………………………………………
2. 2012
eelarve
aasta
allasutuste
eelarve projektid, taotluste arutelu,
läbivaatamine..
3. 2012. aasta eelarve aasta allasutuste ametikohad, esitatud taotlused.
4. ……………………………………………………….
2. 2012 aasta eelarve projektid, taotluste arutelu, läbivaatamine.
Kõik allasutused esitasid oma eelarveprojektid. Etteantud piiridesse on jäänud vallavalitsus,
Aseri lasteaed, Aseri ja Rannu raamatukogud. Suureneb palgafond Aseri Muusikakoolis ja
Aseri Rahvamajas. Eelarve võrreldes eelmise eelarveaastaga suureneb Aseri Vabaajakeskuses
seoses sellega, et asutus oli remondis ja ei töötanud eelmisel aastal täies mahus. Aseri
Keskkooli eelarve suureneb kähe kuu küttekulude tõttu. Komisjonile laekus 5 taotlust.
1.Aseri Lasteaed:
1) lastevoodite väljavahetamine- 4000 EUR
2) II rühma linoleumi väljavahetamine- 1300 EUR
3) I korruse köögi remont ja käpid (aastast 1997)- 2000 EUR
4) Mänguväljakute renoveerimine – 2000 - 32 000 EUR
5) Voodipesu väljavahetamine(viimati osteti pesu 2001)-1200 EUR
Kokku:10 500 EUR
Komisjoni liikmed leidsid, et kõik taotluses ära märgitud asjad on tõesti väga vajalikud,
kuid tekkis küsimus, miks juhataja pole eelnevate aastate jooksul kogunud voodipesu
tagavara, väljavahetanud voodeid jne., siis kui olid paremad ajad. Need probleemid ei ole
tekkinud viimase aasta jooksul. Kõiki neid asju oleks olnud võimalik juba varem aasta
kaupa lahendada. Praegu, kui valla eelarve on kriitiline, pole võimalik kõiki neid nõudeid

täita. Vabariigis on palju projekte lasteaedade inventari soetamiseks ja renoveerimiseks. Lasteasutuse direktor kirjutab projektid ja vald on nõus leidma raha omaosaluseks
2. Aseri Lasteaed saatis vallavalitsusele analüüsi, kus on näha, et suurim oht lastele on
piirdeaia puudumine. Lasteaia direktor palub vallal aidata. Lasteaial omal eelarves sellist
raha ei ole.
Komisjoni ettepanek, et piirdeaed on tõesti vajalik, aga mitte ainult lasteaiale vaid ka koolile.
Las mõlema asutuse direktorid alustavad selle tööga, teevad mõõtmised, kavandid ja
kalkulatsioonid ning esitavad need vallavalitsusele.
3. Aseri Keskkooli ja lasteaia toitlustaja FIE Karin Rohesalu palub toetada teda iga kuu
150,00 euroga, sest toiduained ning muud majanduskulud on viimase kähe aasta jooksul
oluliselt kallinenud. Komisjon leidis, et taotlus on igati õigustatud ja otsustas selle raha pr.
Rohesalule eraldada. Ülekanded tehakse kaks korda aastas, kummalgi korral pool summast,
kokku 1500,00 eurot.
4. Alutaguse sportmängude klubi palus toetada 500,00 euroga - komisjon otsustas toetada
350,00 euroga.
5. Maakonna pensionäride ühenduse taotlus.
Rahuldada.
3. 2012 eelarve aasta allasutuste ametikohad, esitatud taotlused

.

Vaadati läbi vallavalitsuse ja kõigi allasutuste poolt esitatud koosseisud. Küsimusi tekitasid
alljärgnevad ametikohad.
Vallavalitsus: Tunti huvi, kas maanõunikul on ikka niipalju tööd, et 1,0 ametikohta pidada.
Vallavanem selgitas, et kahjuks peab maanõunik oma töö kõrval ka likvideerima eelkäijate
vigu ja tegemata töid. Järgmiseks eelarveaastaks on maanõunikul üsna palju tööd ja 1,0
ametikohta ei ole liiga palju.
Aseri Keskkool:
Kool taotles uueks eelarveks olemasolevate ametikohtade juurde veel järgmised
ametikohad:
1. 0,5 kohta- sotsiaalpedagoog
2.1,0 kohta- pikapäevarühmakasvataja
3.1,5 kohta- ringijuht
Tõsteti küsimus arvutispetsialisti kohta, et ta oleks töötanud ühes köhas suurema palgaga, aga
tagama kõigi valla allasutuste arvututite korrashoiu. Otsustati see jätta volikogu pädevusse.
Tehti märkus valla allasutustele, et kodulehel olev info ei vasta tegelikkusele. Las
allasutused kontrollivad oma kodulehel olevat infot ja vajadusel teevad muudatused.
Vallavanem ja pearaamatupidaja soovisid kooli direktorilt rohkem infot uute ametikohtade
kohta. Samuti on siiani arusaamatu, kuidas koolis pikapäevarühmad töötavad. Kooli
õppealajuhtaja pr. Ostapov saadab vastava info vallavanemale ja pearaamatupidajale.
Arvati, et miks ei võiks kogu see info olla kooli kodulehel.
Rahavamaja:
Rahvamaja esitas oma ametikohad, mis olid samad, nagu eelmisel aastal. Hr. Kentem leidis, et
ei ole õige, kui puhkpilliringijuht on rahvamajas kirjas kunstilise juhina. Kunstilise juhi

koha võib muuta ringijuhi kohaks, mis vastaks ka õigele staatusele. Vallavanem leidis, et
see oleks siis ebaõiglane teiste ringijuhtide suhtes ja soovitas jätta koosseisud samaks.
Katrin Ostapov tegi ettepaneku, et kultuurimaja juhataja poolt esitatud 0,475 helitehniku
kohta võiks eelarves ikkagi 0,5 köhana näidata. Teised liikmed olid selle muutusega nõus.
Koos koosseisuliste ametikohtadega esitas juhataja eelarvekomisjonile ka mittekoosseisulised ringijuhtide köhad. Võrreldes eelmise aastaga suurendaks see rahvamaja palgafondi ligi
4000,00 EUR võrra. Küsiti, kust see raha tuleb, pearaamatupidaja jäi vastuse võlgu.
Vallavanem tegi ettepaneku, et rahvamaja direktor vaataks veel kord üle
mittekoosseisuliste ringijuhtide palgad ja leiaks ressursse palgafondi jaoks oma eelarvest.
Hr.Kentem tegi ettepaneku, viia vallaringid tasuliseks nii spordihoones kui ka kultuurimajas. Enamus komisjoni liikmeid leidis, et see ei ole täna veel teostatav, aga miks mitte
tulevikus. Otsustati anda see arutamiseks kultuuri-, spordi-ja hariduskomisjonile.
Vabaajakeskus:
Pearaamatupidaja tegi ettepaneku lukksepa ametikohta mitte kinnitada, selle asemel
eraldada teenuste osutamiseks eelarvesse raha. Samuti tuleks üle vaadata vabaajakeskuse
lahtiolekuajad. See delegeeriti vallavanemale.
Muusikakool:
Muusikakool esitas juba varem vallavalitsusele avalduse muusikakooli õppekava täimiseks
täies mahus, oleks vaja juurde 1,0 pedagoogi kohta. Vallavalitsus oma otsusega lubas.
Järgmise aasta eelarves on üks pedagoogi koht juures. Ülejäänud ametikohad samad, mis
eelmisel eelarveaastal. K. Ostapovi küsimusele, kuidas see mõjutab järgmise aasta muusikakooli eelarvet, arvas pearaamatupidaja, et probleeme ei peaks tekkima. Muusikakooli palgafond
suureneb selle tõttu l0 000,00 EUR võrra.
Samuti soovitus muusikakooli direktorile, otsida palgafondi suurenemisel lisaressursse oma
eelarvest.
Lasteaed:
Lasteaias järgmisel aastal samad koosseisud, mis eelmisel eelarveaastal.
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koosoleku juhataja
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protokollija

