PROTOKOLL NR 16
Aseri

11.02.2013

Koosoleku algus 14.00 ja lõpp 17.00
Koosoleku juhataja: Larissa Kalda
Koosolekust võtsid osa:
1. Larissa Kalda – komisjoni esimees, volikogu liige
2. Urve Takjas - komisjoni liige, volikogu liige
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
Külalisena: Koit Oras – abivallavanem vallavanema kohusetäitja
Kinnitatud päevakord:
1. 2013 aasta eelarve tasakaalustamine.
1.2013 aasta eelarve tasakaalustamine.
Koosoleku avas koosoleku juhataja pr. Kalda. Ta jaotas kõigile komisjoni
liikmetele allasutustes tehtud muudatused allasutuste tegevuseala koodi
järjekorras. Komisjoni liikmed G.Kentem ja K.Ostapov küsisid, miks on sealt
puudu valla volikogu ja vallavalitsus ning tegid ettepaneku ka nimetatud
üksused nimekirja lisada.
Komisjoni esimees andis kõigepealt sõna pearaamatupidajale. Pearaamatupidaja
pr. Jõgiste märkis ära, et on tutvunud kõigi ettepanekutega, aga päris nulli me
sellel aastal eelarvet ei saagi. Sellel aastal peab tõsiselt otsustama, kuidas edasi
minna. Pr. Jõgiste tegi ettepaneku alustada ettepanekute läbivaatamist asutuste
kaupa.
Vabaajakeskus
Aeroobika treenereid ei tasustata ( täiskasvanute ring ), kaotada ära ametikoht vanemtreener, õpilastranspordiks kinnitada 1500 eurot ( hetkel 2300). Vähendada
kütte - 1500 ja inventari kulusid – 1000 euro võrra.
G.Kentem esitas küsimuse: kes tegi ettepaneku kulude vähendamise kohta
vabaajakeskuses.
Pearaamatupidaja
vastusest
selgus, et
tema
tegi kokkuvõtte kõikidest
ettepanekutest asutuste lõikes, võttes arvesse vallavalitsuselt, allasutustelt ja
komisjoni liikmetelt saabunud ettepanekuid.
G.Kentem oli kategooriliselt inventari rahade kärpimise vastu. Vastremonditud ja
kaasaegset vabaajakeskust tuleb koormata niipalju kui võimalik. Mida rohkem
hoonesse investeerida, seda rohkem tuleb külastajaid ja kasvab tulubaas.
Samuti arvas G. Kentem, et kui me loobume vabaajakeskuse täiskasvanute
ringide doteerimisest, siis peaksime seda tegema ka rahvamajas, kus kõik
täiskasvanute ringid töötavad täielikul valla ülalpidamisel. Komisjoni liige
U.Takjas leidis, et spordiringis (aeroobika, võimlemine jne.) osalev täiskasvanu
teeb seda isiklikult endale ja oma füüsise jaoks, aga rahvamaja ringis (tants,

näitering jne.) osalev täiskasvanu kulutab samuti oma vaba aega, esindab sellega
valda ja teenib rahvamajale ja vallale ka tulu.
G.Kentem tegi ettepaneku vallavalitsusele: välja töötada konkreetne nägemus
kõigi täiskasvanute ringide finantseerimise kohta.
Lõpuks
jõuti
kokkuleppele
toetada vallapoolse toetusena täiskasvanute
aeroobikaringi 600 EUR aastas. Arvati, et sporditegevus peaks toimuma Aseri
Spordiklubi kaudu, eriarvamused
aeroobikaruumide üürimisest, kas
üürib
spordiklubi või maksab üüri iga ringis osaleja. Küsimus jäi lahendamata.
Muusikakool
Muusikakooli üleviimine koolihoonesse 2013.a suvevaheajal, selgitada edasise
eksisteerimise vorm, õpetatavad erialad, õpetajate ja õpilaste arv.
Vallavalitsuse nägemus oli, et muusikakool sulgeda ja jätta alles muusikaringid
keskkooli alluvuses. G.Kentemi küsimusele, kas vald on nõus maksma nende
õpilaste osalustasu teistes muusikakoolides, kes soovivad pärast muusikakooli
sulgemist muusikakooli lõpetada, vastas pearaamatupidaja, et kui neid saab olema
palju, siis pole võimalik. K.Ostapov tegi ettepaneku, et mitte sulgeda
muusikakooli vaid lõpetada õpilaste vastuvõtt alates 01.09.2013. G.Kentem tegi
ettepaneku: teha põhjalik analüüs koos asutuse juhataja, õpetajate ja kooli
hoolekoguga. Vallavalitsust esindav vallavanema kohusetäitja hr.Oras oli nõus.
Aseri Raamatukogu
Koondada 0,5 raamatukogu hoidja, koondada 0,5 koristaja kohta. Rakendada
01.04.2013. Komisjon leidis, koondada 1,0 koristaja kohta ja lisada
raamatukoguhoidja ametikohustustele koristamine. Rakendada alates 01.04.2013.
Rannu Raamatukogu – ettepanekuid polnud. G.Kentem tegi ettepaneku
rakendada alates 01.04.2013 raamatukogu juhataja tööle osalise tööajaga 2
korda nädalas ja maksta talle palka 50% ulatuses. Komisjon arutas, et seda ei saa
talveperioodil teha, kuna raamatukogu juhataja on ka kütja ja talveks ei saa maja
kütmata jätta. Nõus suveperioodil.
Rahvamaja
Viia lävi soojusaudit, et saaks keldri ja saali küttest välja lülitada. Üks
ametikoht koondada. G.Kentem ja K.Ostapov nõudsid rahvamaja konserveerimist
ja tema tegevuse üleviimist teistesse asutustesse. Pearaamatupidaja ütlusel
hoiaksime majast välja kolimisega kokku 17 000-18 000 eurot. Komisjoni liige
U.Takjas leidis, et see on võimatu, sest rahvamajas tehtud remondirahad tuleb
sel juhul vallal tagasi maksta. Otsustati rahvamaja direktorilt küsida, millist
ametikohta soovib koondada.
Hr G.Kentem tegi ettepaneku lõpetada sõidukompensatsiooni maksmine orkestri
juhile, sest vastasel korral peame hakkama sõidukompensatsiooni maksma ka teistele
ringijuhtidele, kes sõidavad Aserisse ringe andma. Komisjoni liige U.Takjas ei olnud
sellega nõus ja väitis, et siis meil ei ole enam orkestrijuhti.
Lasteaed.
Remondimees koondada. Rakendub 01.09.2013 Vallavanema kohusetäitja leidis, et
kõigis valla allasutustes tuleb töömehed koondada ja tööle tema alluvusse võtta
üks töömees, kes vajadusel osutab teenust kõigis allasutustes ( rahvamajas,
muusikakoolis, keskkoolis, lasteaias, vabaajakeskuses, vallamajas) K.Ostapov küsis,
kes hakkab siis lasteaia ümbrust korras hoidma, rühmades mööblit ja mänguasju
parandama. Panna volikogus hääletusele.
Keskkool. Personalil jätta alles 5 ametikohta. Koondada öövalvurid, vähendada
koristajate arvu, vähendada kulutusi põhikooli ja gümnaasiumi pedagoogide

tööle rakendamisel, vähendada juhtimiskulusid õppealajuhtaja ametikoha
vähendamisega 05 –le alates 01.06.2013.
K.Ostapov oli nõus õppealajuhataja koha vähendamisega, aga alates 01.09.2013,
millega ka komisjon nõustus. K.Ostapovi arvutuste põhjal vähenevad kulutused
gümnaasiumis uuel õppeaastal 15 000 euro võrra, põhikoolis ilmselt 10 000 euro
võrra. R.Kutsar ja K.Ostapov leidsid, et valvurid saab ära koondada kohe, kui
koolimajale paigaldatakse kaamerad. Hr.Oras leidis, et kooli direktor peab seda
tegema, aga komisjoni liiimed G.Kentem. K.Ostapov ja R.Kutsar leidsid et kuna
vald on koolipidaja, siis on see vallavanema kompetents. Samuti peab
vallavanem asuma läbirääkimistele perearsti pr. Lasmanisega kooliõpilaste ja
lasteaialaste teenindamise suhtes, sest vallal ei ole enam võimalik koolimedõele
palka maksta.
Pr. Kalda tegi konkreetsed ettepanekud koosseisude vähendamise suhtes:
0,5 – raamatukogujuhataja
0,5 – huvijuht
ära kaotada laborandi, infojuhi ametikohad; vähendada koristajate ja öövalvurite
arvu.
Hr.Kentem tegi ettepaneku, arvutada, kumb on kasulikum, kas lapsi Aserist
vedada teistesse koolidesse või hakata siin laiendama vene kooli. Hr. Oras arvas,
et siin pole varsti põhikoolist juttu vaid alles tuleb jätta algkool, kuna
naabervaldades asub piisavalt koole, kus õpivad meie valla lapsed.
Vallavolikogu.
Anda volikogu otsustada neli ettepanekut volikogu liikmetele, sekretärile,
esimehele, komisjonide liikmetele makstava hüvituse suuruse maksmise kohta ja
viia sisse muudatused vastavas määruses.
1. Volikogu esimehe R.Kutsari esitatud muudatused:
volikogu esimehe hüvitis – 395 eurot kuus.
Volikogu liikme hüvitis – 20 eurot iga volikogu istungil osalemise eest
Komisjoni esimees hüvitis – 15 eurot iga komisjoni istungi läbiviimise eest
Komisjoni liikmete hüvitis – 10 eurot iga komisjoni koosolekul osalemise eest
Vallasekretärile hüvitis – 75 eurot kuus
2. Pr. Kalda ettepanek – vähendad volikogu esimehe hüvitist 50%
Mitte maksta komisjoni liikmetele hüvitist koosolekust osavõtu eest.
Mitte maksta komisjoniliikmetele komisjoni tööst osavõtu eest, teistes punktides
nõus hr. Kutsari ettepanekutega.
3. Hr.Arefjevi ettepanek – maksta ainult volikogu esimehele ja praeguses suuruses.
Teistele mitte midagi maksta.
4. Hr.Kentemi ettepanek .
Volikogu esimehel vähendada tasu 50%
Vallasekretärile maksta 71 eurot kuus.
Volikogu liikmetele mitte maksta hüvitist volikogus tehtud töö eest.
Maksta komisjoni esimeestele 14 eurot komisjoni koosoleku läbiviimise eest
komisjoni liikmetele 7 eurot komisjoni koosolekul osalemise eest
Vallavalitsus.
Hr.Kentem tegi järgmised ettepanekud: vähendada vallasekretäri abi ametikohta
0,75 –le, vähendada
maanõuniku
ametikohta
0,75 –le, mitte
tasuda
sõidukompensatsiooni. Rakendada
alates
01.04.2013. Vähendada
valla
vanemraamatupidaja ametikohta 0,5 –le alates 01.09.2013. Hr.Kentemit toetas
komisjoni liige K.Ostapov.

Pärast seda nõudis komisjoni
vähendama 10 000 euro võrra
palus see protokolli kanda.
Üksmeelselt otsustati, et tuleks
ning rahvamaja ja spordihoone

Larissa Kalda
koosoleku juhataja

liige U.Takjas, et kool peab oma kulutusi veelgi
ja kohe homseks! Koosoleku juhataja pr. L.Kalda
üle vaadata lasteaia ja muusikakooli osalustasud
renditasud.

Katrin Ostapov
protokollija

