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1.

JG eelarve arutelu

Vallo Reimaa – Eelarve kogumahust 5, 691 milj. tuleb 3,9 milj. nö maksumaksja taskust,
1,7 miljonit tuleb tasaarveldustest teiste omavalitsustega. Vahe 2005 ja 2006 selle rea peal
tuleb puhtalt vallaga liitumisest, sest seoses liitumisega kaotasime Jõhvi valla laste eest
tasaarvelduse raha.
Personalikulu oli üle-eelmisel aastal suurem kui eelmisel aastal. Tulenes sellest, et
teenisime riigipoolset palgafondi nii palju rohkem, et viisime selle alla sotsiaaltöötaja,
psühholoogi ja abiõpetajad. Keegi seda ei keela. 2007 ametlikku pearahasummat pole
siiamaani alla tulnud. Riigieelarvesse on planeeritud küllaltki suur tõus, kuid ka õpetajate
alampalkasid tõsteti, seega on teatav risk.
Kalmer Puul – tõenäoliselt saab uus pearahasüsteem käivituma uuest õppeaastast.
Vallo Reimaa– palgafond kujuneb pearahast, meie palgafond on alati võimaldanud tõsta
õpetajate palkasid rohkem, kui riiklikud miinimumid.
Vene Gümnaasium elab palju vaesemalt. Vene Gümnaasiumile 4,6 milj. eelarvest. Seega
ühe õpilaskoha maksumus on kallim kui meie koolis. Annaks meile moraalselt õiguse
nõuda 5,5 miljonit. ☺
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Täna oli eelarve istumine. Otsustasime tõsta tugipersonali palka. Seda selles maketis veel
ei ole.
Majandamiskulud ridade kaupa:
Eelarvesse on planeeritud oluliselt suurem võime osta paberit. Raamatute ostmiseks
80 000, aga võiks olla veelgi suurem. Muud kulud on praktiliselt võrreldavad… tahaks
välja anda uue kooli voldiku. Oleks vajadus inglisekeelset kooli tutvustavat materjali välja
anda.
See talv peaks andma kokkuhoiu küttekuludelt.
Remontideks on võimalik kulutada konkurssidest ülejääv osa. Puhtalt kap. remonti on
vaja katuse jaoks. Praegu on tegemisel eelarve, kui palju läheb katuse remondiks. Väga
raske öelda, kui kalliks läheb konkursi korraldamine, arvan, et umbes 200 000.
Veel suuremad kulud IT ja inventar. Täiesti uut riistvara oleks selle maketi järgi osta
115 000 eest. Lisaks saab kasutada veel lisaks teenitavat ressurssi.

Seni kasutasime

rendiressurssi uue klassimööbli soetamiseks, sel aastal soetasime selle eest puutetahvli,
kaks projektorit ja grafoprojektori aulas kasutamiseks. Sellest summast, mis meil on
inventari all oleme suutelised 3-4 klassikomplekti soetama koolimööblit. Kui suudame
seda tempot säilitada, siis 2008 saaksime raporteerida, et hakkame selles suhtes omadega
mäele jõudma. Klassiruumide remondiga hakkame ka saama niikaugele, et aastaks 2008
ei ole enam klassiruume, mille üle peaks häbenema. Küttevõrgud on vanad,
elektrisüsteemid on vanad ja pole sundventilatsiooni – need kulud on väga suured.
Hoolimata sellest suudame eelarve rahadega viia klassi sellisesse seisu, et vastab
tingimustele. Torustikku vahetame samm-sammult. Suudame seda aega, kus õppekorpus
peaks minema kap. remonti, hulga aastaid edasi lükata.
Üldprioriteet kooli juurdeehitused.

Kaugem tulevik – vahekorpuse kolmas korrus

kaldauditooriumite ja korraliku laboratooriumiga.
Voldemar Berelkovski – missuguse artikli all on laste autokooli kompenseerimine.
Vallo Reimaa – läheb ürituste alt. Ürituste all on 20 000 vähem kui kulutasime. Ürituste
rida elab meil puhtalt projektide rahadest. Siia on välja toodud puhtalt need kulud, mis
tulevad maksumaksja taskust.
Kalmer Puul – toonitasin pidevalt, et ei jääks välja kooli kultuuriürituste raha, nagu
laulupeo kulud jne.
Vallo Reimaa – ei tohi meie üldproportsiooni muuta. Ühekordsed kulud peavadki
kajastuma ühekordsetena.
OTSUSTATI: kiita eelarveprojekt heaks.
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2.

kokkuvõte ÕE tööst, ÕE põhimääruse kinnitamine

Mathis Bogens - alustame eelmisest aastast:
September – rebaste rets, mida korraldasid 12. klass, ÕE ministrid olid kaasatud.Oli
edukas üritus.
Oktoober – õpetajate päev, samuti 12. klass koos ÕE-ga
November – Band Battle – nägi välja selliselt, et laval oli 5 erinevat kohalikku bändi,
pärast jagati välja auhinnad. Tagasiside väga hea.
Detsember – jõuluball.
Toimus 2-3 diskot 1.-4.- klassile
Sisesektsioon – väga nõrk minister, paar asja on käivitatud, aga pooleli – oktoobris
sööklas toiduvalik nigel, mingil määral toiduvalik paranes, aga praeguseks on asi
samamoodi kui ennegi.
Küsimus: Kes on minister?
Vastus: Kätlin Remmelgas
Raadio – raadioga on sellel aastal paremini kui eelmisel aastal.
Küsimus: Milles see väljendus?
Vastus: On juurde võetud 4 töötajat – esmaspäeviti naistesaade, hakkame ilmselt
veebruaris välja koolitama järeltulevat põlvkonda. Selle aastaga oleme saanud programmi
väga kvaliteetselt tööle. Eelmisel aastal oli väga palju kohusetundetuid töötajaid.
Reedel toimub koolis üle-eestiline raadiolaager. Toimub kolmandat korda, korraldab
Noorte Meediaklubi. Kohal umbes 100 inimest.
R2 kooliraadio: kooliraadio.r2.ee
Kõva arengukava taga.
Veebruaris – talispordipäev. Plaanis ka 2-3 õhtust üritust, sh kooli missi valimine.
Maikuus lahtiste uste päeva.
Vallo Reimaa – oleme olnud Pärnu Äripäevade „Lahe Koolipäev” partner. Oleme üks
partner. Kullamä ja Kriisk on need esindajad.
Voldemar Berelkovski – oli 10 aastat virumaa gümnaasiumite kokkutulek. Suri välja
Aseris. Tuleks uuesti käivitada. Meie kool oli viimane võitja. Võiks meie olla uus asutaja.
Kalmer Puul – kas ÕE olete kooliraadio tehnilise poolega ise rahul? Ehk oleks vaja
mingit projekti: kooliraadio ja kooliTV.
Vallo Reimaa – info suurtel ekraanidel (nagu kaubanduskeskustes).
Kalmer Puul – kutsehariduses töötas sisetelevisioon juba mitu aastat tagasi.
Vallo Reimaa – meie meediapoolele on valmis tegema koolitust Mati Rautso.
Kalmer Puul – kas hoolekogu tööd oleks võimalik kajastada kooliraadios?
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Mathis Bogens – kooliraadio meeskond arutab ettepanekut.
Kalmer Puul – JG ÕE võiks pakkuda koostööd Jõhvi Vene Gümnaasiumi ÕE-le.

3. Muud küsimused
a. toidupäeva maksumus
Juunikuus peab tulema konkurss kahe kooli peale. Võitja hind saab automaatselt
toidupäeva maksumuseks mõlemas koolis. Ma ei usu, et see saab olema alla 15 krooni.
Sel õppeaastal on sööklal kulud suuremad kui tulud. Selleks, et söökla saaks pakkuda
teenust selle hinnaga, siis söökla teenib tasa ürituste läbiviimisega meie teenindamisest
saadud miinust. Topelt maksustab haldusfirma vee ja elektri jne. Garanteerin, et söökla
operaatorilt kaob see topeltmaksmine ära.
Kalmer – kevadel ja suvel tuleb uus konkurss, on vaja leida esindajad, et teha õige valik.
Miks mitte ei või olla ÕE esindaja. Teine küsimus on see, kas valida kõige odavam
teenus? Sügisel tuli mulle päris mitu huviliste telefonikõnet.
Liivi Kibin – kas tuleb avatud konkurss?
Jah.
OTSUSTATI: jätta gümnaasiumiosa toidupäeva maksumuseks alates 1. jaanuarist 2007
10 (kümme) krooni.

b. kokkuvõte e-kooli rakendumisest

Vallo Reimaa - kooliaasta alguses – kas klassipäevik? Puudumiste päevik jäi. Teise
veerandi alguses kadus ka puudumiste päevik. Üleminekuperiood toimus ühe veerandi
vältel. Oleme selles suhtes väga tublid.
Mathis Bogens - õpetajad on muutunud märksa aktiivsemaks, hinded jõuavad kiiremini
päevikusse.
Kalmer Puul – õpetajatel on sageli ka oma arvestus, kas vahehinded kantakse ka e-kooli.
Mathis Bogens – mõne õpetaja puhul on raske vahet teha arvestuslike ja mittearvestuslike
hinnete vahel.

OTSUSTATI: Järgmine hoolekogu koosolek toimub 6.märtsil kell 18.00 koolimajas.

Kalle Pirk

Külli Nõmmiste

Hoolekogu esimees

Protokollija
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