EELARVEKOMISJONI KOOSOLEKU
PROTOKOLL NR 14
Aseri

11.12.2012

Koosoleku algus 13.00 ja lõpp 16.30
Koosoleku juhataja: Larissa Kalda
Koosolekust võtsid osa:
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
8. Kaire Kutsar – Aseri Vabaajakeskuse juhataja
9. Eha Polluks – Aseri Lasteaia direktor
10. Silvi-Nina Varinurm – Aseri Muusikakooli direktor
11. Galina Simoniš – Aseri Rahvamaja juhataja
12. Heili Nõmmets - Rannu Raamatukogu juhataja
13. Ljudmilla Teider – Aseri Raamatukogu juhataja
Külalisena: Koit Oras - abivallavanem
Kinnitatud päevakord:
1. Aseri Valla allasutuste lühiülevaade 2012 aasta tegevusest ja 2013
plaanidest. Eelarve kitsaskohad, unistuste eelarve.
Larissa Kalda juhtis koosolekut. Igale allasutuse juhile oli antud 5-7 minutit.
1. Aseri Vabaajakeskus:
Asutuse juhtaja pr. Kutsar tegi lühikese kokkuvõtte eelmise aasta tegevustest ja
osutas kitsaskohtadele: väikesed palgad, kaadri vähesus. Võrreldes eelmise
eelarveaastaga suurenes vabaajakeskuse külastatavus ~ 600 inimese võrra, mis
väljendub ka tulude poolel.
Hr. Kentem tegi ettepaneku ühendada muud tulud ja renditulud ühise tuluartikli
alla, sest piletitulu ning arvetega esitatav tulu on sama tulu.
Pr.Takjas tegi järgmised ettepanekud:
1. kaasata vabaajakeskuse tegevusse ka neid inimesi, kes ei ole hõivatud
treeningutes, kes igapäevaselt spordiga ei tegele.
2. korraldada perespordipäevi, kus on sportlikud ühistegevused kogu perele.
Kerkis esile küsimus, kas lapsed, kes osalevad treeningutes, peavad maksma
osalustasu. Tuli ettepanek ~ 5 eurot kuus.
Pr. Takjas tundis huvi, kas lauatenniseliit toetab kuidagi ka lauatennisemängijaid,
kes poole asutuse eelarvest endale saavad. Samuti tahtis ta põhjalikumat teavet
spordiklubi ja selle sponsorite kohta.
Pr.Kutsar lubas pr.Takjase ja hr. Kentemi ettepanekud arvesse võtta.
1. Aseri Muusikakool.
Muusikakooli direktor tänas valda, et on siiani igati muusikategemist Aseris
toetanud. Ta esitas komisjonile 10-15% palgatõusu projekti. Nimelt on Aseri

Muusikakooli õpetajate palgad ühed väiksemad siin regioonis, mistõttu väga
vajalik puhkpilliõpetaja lahkub järgmisest õppeaastast.
Muusikakooli juhatajat toetasid K. Ostapov ja R. Jõgiste.
Hr. Kentem tegi ettepaneku raamatukogu ja muusikakoolivaheliseks koostööks
ajakirjade ja ajalehtede tellimisel, et poleks topelt tellimisi ja hoiaks kokku
kulusid.
Muusikakooli
direktor
tänas
hr. Kentemit, kes
oma
volikogu
saadikukompensatsiooni loovutas muusikakoolile käsikellade ostmiseks.
2. Aseri Raamatukogu.
Raamatukogu juhataja pr.Teider tegi lühikokkuvõtte. Komisjoni huvitas, kuipalju
inimesi päevas käib raamatukogus, vastus ~ 10 inimest. Aastas laenutatakse
~10000 raamatut, 412 lugejat, neist 42 last.
Pr.Varinurm tõstatas küsimuse, kas raamatukogus on ikka vaja 1,0 kohaga
koristajakohta, kuna viimasele ei ole tööd 8 tundi päevas. K. Ostapov esitas
vastuväite, et see pole ainuke vallaasutus, kus koristaja tööd ei hinnata mitte
tundides vaid töömahus.
3. Rannu Raamatukogu.
Raamatukogu juhataja pr. Heili Nõmmets rääkis oma töödest ja tegemistest.
Mureks on maja kelder, kus asuvad küttepuud. Igal kevadel ja sügisel tuleb
vesi keldrisse, mis rikub küttepuid. Pr. Varinurm küsis, kas kaks raamatukogu ei
võiks teha koostööd ning ei ostaks sisse ühesuguseid raamatuid, see annaks
võimaluse suuremale valikule. Raamatukogu juhatajad lubasid seda arukat
ettepanekut kaaluda.
4. Aseri Rahvamaja.
Hr. Kentem esitas asutuse juhatajale järgmised küsimused:
1. Kas rahvamaja juhataja on kursis kõigi puhkpilliorkestri esinemistega, kuhu
läheb esinemiste eest saadud raha. Sama küsimuse esitas hr. Kentem ka
rahvapilli orkestri kohta.
Asutuse juhataja pr. Simoniši vastusest selgus, et nimetatud kollektiivide
esinemiste tasu läheb kollektiividele, sest juhatajal puudub ülevaade kõikidest
esinemistest. Eelmise rahvamaja juhataja ajal oli sisse seatud kord, kus orkestri
juht K. Tiitso ise otsustas orkestri tegemised. Samuti puudub juhatajal ülevaade
puhkpilliorkestrile kuuluvatest pillidest, missugused neist on rahvamaja omad ja
missugused on orkestri liikmete isiklikud pillid. Nimelt pr. Simoniši eelkäija ei
andnud midagi talle üle ja aastainventuuri juures rahvamaja juhataja ei
viibinud.
Rahvapilli orkestri esinemist ühel korral juhataja ei eitanud, kuid leidis, et
orkester, kes mängib mahakantud ja deformeerunud pillidel võis ühe korra
endale raha teenida.
2. Kuhu läheb raha, mida makstakse käsitööringi liikmete poolt?
Juhataja sõnul tema isiklikult sellega ei tegele. Kõigi eelduste kohaselt läheb
see töövahendite ostmiseks. Mingit arvepidamist rahakogumise kohta rahvamajas
ei peeta.
3. Miks viimasel ajal pole toimunud pereõhtuid, seltskonnaüritusi, kas rahva huvi
nendest osavõtmise kohta on vähenenud.
Pr. Simoniši väitel on inimestel suur huvi puhkeõhtute vastu, kuid osavõtumaks
ei ole igale vastuvõetav, seetõttu on neid nüüd korraldama hakatud vähem kui
eelmistel aastatel.
4. Mida arvab juhataja kui seoses suurte ülalpidamiskuludega
rahvamaja
tegevus viiakse üle teistesse vallaallasutustesse näit. kooli, muusikakooli ja

vabaajakeskusesse ning nende tegevuse koordineerimine jääb rahvamaja
juhatajale.
Vastus oli kategooriline ei, sest juhataja nägemuse kohaselt pole seda tööd
võimalik niimoodi teha, sellega häviks kultuur Aseris täielikult.
Komisjonilt tuli ettepanek: teha valla isetegevusringid tasuliseks ja kogu arveldus
käib rahvamaja poolsete aruannete alusel läbi valla raamatupidamise.
6. Aseri Lasteaed.
Lasteaia juhataja pr. Polluks tegi aasta kokkuvõtte, kus nentis kahetsusega, et igal
aastal jääb puudu rahast artikli 5524 alt. Väga halvas seisus on laste
mänguväljakud. Koostatakse taotlus Regionaalsete investeeringute projektist raha
saamiseks, selleks on saadetud pakkumiskutsed hinnapakkumiste saamiseks.
Pr. Takjas küsis, kas asutuse juhataja on osalenud integratsiooniprojektides, et
raha juurde saada. Lasteaia juhataja vastus oli ei.
Samuti nagu muusikakoolid direktor, rõhutas lasteaiadirektor palgatõusu vajadust
10% võrra.
7. Aseri Keskkool.
Kooli direktor hr. Kutsar tegi põhjaliku kokkuvõtte eelmise õppeaasta õppetööst
ja klassivälisest tegevusest, samuti investeeringutest ja remonditöödest koolis,
märkides lastevanemate suurt rolli.
Hr. Kentem oli üllatunud, et kooliringide hulgas on ka spordiring, nimelt
võrkpall ja tegi ettepaneku selle üleviimisest vabaajakeskusesse.
Komisjon ei olnud rahul, et koolis siiani on täitmata sotspedagoogi ametikoht.
Koolidirektori väitel on tal olemas inimene, kes selle uuest aastast täidab.
Hr. Kentem tegi ettepaneku, et vallas 1,0 ametikohaga töötav infospetsialist ja
0,5 ametikohaga Aseri Keskkoolis infojuhina töötav D. Käär kinnitada 1,0
kohaga ainult vallavalitsuse juurde ja suurendada selle võrra tema palka.
Otsustati seda arutada hr. Kääriga ja tema nõusolekut küsida.
Pärast kohtumist vallaallasutuste töötajatega palus esimees pr.Kalda komisjoni
liikmetel kohale jääda ja küsis kas hr. Kentem on rahul tema nõudmisel
korraldatud laiendatud komisjoniistungiga.
Hr.Kentemi vastusest tuli välja, et ta jäi rahule ning peab väga oluliseks
komisjoniliikmete kohtumist allasutuste juhtidega. Temal, kui komisjoni liikmel
on nüüd parem ülevaade allasutuste tööst, nende vajadustest, puudustes, mis
omakorda aitab tal komisjoniliikmena õigemaid otsuseid teha.
P.S.
Koosolekul tekkis vaidlus hr.Kentemi ja rahvamaja juhataja vahel, kus hr.
Kentem väitis, et rahvamaja on vanematelt tantsuringi tasustamiseks raha sisse
nõudnud. Väidetavalt maksis hr. Kentem ise seda oma laste eest. Pärast
koosolekut hr.Kentem täpsustas seda küsimust ning selgus, et tema abikaasa ja
lapsed käsid käsitööringis, kus abikaasa maksis 2,00 eurot, lapsed aga said
tasuta. Hr. Kentem vabandas rahvamaja juhtaja ees ja palus see protokolli sisse
kanda.

Larissa Kalda
koosoleku juhataja

Katrin Ostapov
protokollija

