
Eelnõu
MÄÄRUS

Kõrgessaare Vallavolikogu 08 veebruar 2008 määruse nr 52 “Kõrgessaare valla 
munitsipaalõppeasutustes pedagoogiliste töötajate töötasustamise alused” muutmine

13 veebruar 2009 nr 

Määrus  kehtestatakse  „Põhikooli-  ja  gümnaasiumiseaduse”  §  45  lõike  2  ning 
Koolieelse  lasteasutuse  seaduse § 26 ja  §  27  lg  5 alusel  ja  arvestades  Vabariigi 
Valitsuse  30.12.2008  määrust  nr  186.  „Munitsipaalkoolide  õpetajate  ametijärkude 
palga alammäärade kehtestamine“ ning Vabariigi Valitsuse 31.01.2008 määrust nr 30 
“Riigieelarvest  koolieelsete  lasteasutuste  kohtade  loomiseks  ja  renoveerimiseks, 
lasteasutuste  õpikeskkonna  arendamiseks,  lasteasutuste  õpetajate  palgavahenditeks 
toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks 
olev kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele”

§ 1. Tunnistada kehtetuks Kõrgessaare Vallavolikogu 08 veebruar 2008 määruse nr 
52 “Kõrgessaare valla munitsipaalõppeasutustes pedagoogiliste töötajate 
töötasustamise alused” § 1 ja § 2 ning osaliselt § 3 olemasolevas sõnastuses ning 
kehtestada allolevas sõnastuses:

§ 1 Lauka põhikooli õpetajate palgamäärad

(1) Lauka  Põhikooli  õpetajate  palgamäärad  vastavalt  atesteerimisel  omistatud 
ametijärkudele on järgmised: 

1)  noorempedagoogil 10 277.00 krooni;
2)  pedagoogil 10 883.00 krooni;
3)  vanempedagoogil 12 438.00 krooni;
4)  pedagoog-metoodikul 15 020.00 krooni.

(2) Klassijuhataja ülesandeid täitvale õpetajale makstakse lisatasu järgmiselt:
1) noorempedagoogile 1028.00 krooni;
2)  pedagoogile 1088.00 krooni;
3)  vanempedagoogile 1244.00 krooni;
4)  pedagoog-metoodikule 1502.00 krooni.

(3) Pedagoogide  kvalifikatsiooninõuetele  vastava  keskeriharidusega  pedagoogi 
palgamäär  on  15% madalam vastava  ametijärgu  kõrgharidusega  pedagoogi 
palgamäärast:

1) noorempedagoogil 8735.00 krooni;
2) pedagoogil 9251.00  krooni;
3) vanempedagoogil 10 572.00  krooni;
4) pedagoog-metoodikul 12 767.00  krooni.



(4) Õpetajana töötava isiku, kelle kvalifikatsioon ei vasta pedagoogide 
kvalifikatsiooninõuetele palgamäär on keskhariduse ja keskerihariduse puhul 
vähemalt 7345.00  krooni ning kõrghariduse puhul vähemalt  8640 .00  krooni.

§ 2. Lasteaed Vigri õpetajate palgamäärad
(1) lasteaed Vigri õpetajate palgamäärad on järgmised:
1) lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava kõrgharidusega õpetaja 

palgamäär on 10277.00 krooni.

2) pedagoogide  kvalifikatsiooninõuetele  vastava  lasteasutuse  keskeriharidusega 
vanemõpetaja palgamäär on 9249.00 krooni.

3) pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava lasteasutuse keskeriharidusega 
õpetaja palga alammäär on 85% noorempedagoogi palga alammäärast, summas 
8735.00 kr. 

§ 3. Juhid
(1) Lauka Põhikooli juhtide palgamäärad on järgmised:
1) Direktor 15682.00  krooni
2) Direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal 13964.00 krooni

§ 2 Rakendussätted
Määrust rakendatakse 01 jaanuarist 2009.a

Harri Kattel
Volikogu esimees

Selgituseks:

Lasteaiale  palgavahendite komponent eraldatakse kohaliku omavalitsuse üksusele, 
kui eelarveaastaks kehtestatud lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele 
vastava kõrgharidusega õpetaja palga alammäär on vähemalt võrdsel tasemel 
«Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 45 lõike 1 alusel sama eelarveaasta kohta 
kehtestatud noorempedagoogi palga alammääraga ning pedagoogide 
kvalifikatsiooninõuetele vastava lasteasutuse keskeriharidusega õpetaja palga 
alammäär on vähemalt 85% noorempedagoogi palga alammäärast. 

Palgamäärade kasv 8%

Arutatud:
1. Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjonis 04.02.2009  - esitada I lugemisele 
2. Eelarve- ja majanduskomisjonis 04.02.2009 – esitada I lugemisele
3.    Vallavalitsuse 29.01.2009 ja 05.02.2009 istungil


