Eelnõu volikogu
MÄÄRUS
Kõrgessaare valla munitsipaalõppeasutustes
pedagoogiliste töötajate töötasustamise alused
08 veebruar 2008 nr
Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 45 lõike 2 ning Koolieelse
lasteasutuse seaduse § 26 ja § 27 lg 5 alusel ja arvestades Vabariigi Valitsuse 30.01.2008
määrust nr 29. „Munitsipaalkoolide õpetajate ametijärkude palga alammäärade kehtestamine“
ning Vabariigi Valitsuse 24.01.2008 määrust nr .... “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. Lauka põhikooli õpetajate palgamäärad
(1)Lauka Põhikooli õpetajate
ametijärkudele on järgmised:

palgamäärad

vastavalt

atesteerimisel

omistatud

1) noorempedagoogil 9516 krooni;
2) pedagoogil 10 077 krooni;
3) vanempedagoogil 11 517 krooni;
4) pedagoog-metoodikul 13 908 krooni.
(2)Klassijuhataja ülesannete täitmisel makstakse õpetajale lisatasu 10 % lõikes 1 toodud
õpetaja palgamäärast.
(3)Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega pedagoogi palgamäär
on 15% madalam vastava ametijärgu kõrgharidusega pedagoogi palgamäärast:
1) noorempedagoogil 8089 krooni;
2) pedagoogil 8565 krooni;
3) vanempedagoogil 9789 krooni;
4) pedagoog-metoodikul 11822 krooni.
(4)Õpetajana
töötava
isiku,
kelle
kvalifikatsioon
ei
vasta
pedagoogide
kvalifikatsiooninõuetele palgamäär on keskhariduse ja keskerihariduse puhul vähemalt
6800 krooni ning kõrghariduse puhul vähemalt 8000 krooni.
§ 2. Lasteaed Vigri õpetajate palgamäärad
(1) lasteaed Vigri õpetajate palgamäärad on järgmised:

1) lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava kõrgharidusega õpetaja
palgamäär on 9380.00 krooni.
2) pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava lasteasutuse keskeriharidusega vanemõpetaja
palgamäär on 8565.00 krooni.
3) pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava lasteasutuse keskeriharidusega õpetaja
palgamäär on 7950.00 krooni.
§ 3. Juhid
(1) Lauka Põhikooli juhtide palgamäärad on järgmised:
1) Direktor 14520.00 krooni
2) Direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal 12930.00 krooni
(2) lasteaed Vigri juhi palgamäär on järgmine:
1) juhataja 11000.00 kr
§ 4. Teised pedagoogilised töötajad
(1) Kõrgessaare valla munitsipaalõppeasutuste teised pedagoogilised töötajad on:
1) parandusõppe õpetaja, logopeed
2) infojuht, arvutiõpetaja
3) huvijuht, ringijuht
4) pikapäevarühma kasvataja
5) lasteaia muusika-/ liikumisõpetaja
6) punktides 1-5 nimetatud kvalifikatsiooninõuetele vastavate pedagoogiliste töötajate
palgamäära vahemik on 5000.00 kr kuni 8500.00 kr.
(2) kvalifikatsiooninõuetele mittevastava kuid pedagoogilise keskeriharidusega või muu
kõrgharidusega
töötaja
palgamäär
on
15%
madalam
vastava
ametikoha
kvalifikatsiooninõuetele vastava töötaja palgamäärast:
§ 5. Muud tasud
(1) Direktoril ja juhatajal on õigus määrata aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires
lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest töölepingus
sätestatud tingimustel ning väljatöötatud põhimõtetest, mis on kooskõlastatud kooli hoolekogu
ja õppenõukogu poolt, lähtuvaid ühekordseid toetusi ja preemiaid.
(2) Täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest pedagoogile
lisatasu maksmise määraks on kuni 50 protsenti tema ametikoha palgaastmele vastavast
kuupalgamäärast

(3) Kõikidele töötajatele ühesuguse põhimõtte alusel makstavaid ühekordseid toetusi ja
preemiaid makstakse samal alusel ka juhtidele.
(4) Tunnipalga alusel tasustatakse asendustunde ja ületunnitööd, mida ei kompenseerita vaba
aja andmisega.
(5)Direktor ja juhataja vormistavad õppeaasta alguses ülevaate pedagoogiliste töötajate
töötasustamisest, ametijärkudest ja ametikohtadest, mille koostamise aluseks on riiklik
õppekava ning vastava asutuse aastaeelarves töötasuks määratud summa.
§ 6. Rakendussäte
(1) Käesolevas määruses reguleerimata küsimustes lähtutakse Kõrgessaare Vallavolikogu
08.veebruar 2008 .a määrusest nr …. “Palgakorralduse alused” ning riiklikest asjakohastest
õigusaktidest.
(2) Tunnistada kehtetuks Kõrgessaare Vallavolikogu 02 veebruar 2007 nr .... “Lauka Põhikooli
pedagoogiliste töötajate töö tasustamise alused ja palgamäärad”.
(3) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2008.a
Harri Kattel
Vallavolikogu esimees
Selgituseks
PGS § 45. (1) Munitsipaalkooli õpetajate palga alammäärades lepivad õpetajatele atesteerimisel
omistatavate ametijärkude lõikes üleriigiliselt kokku Vabariigi Valitsus, kohalike omavalitsusüksuste
volitatud esindajad ja õpetajate registreeritud ühenduste volitatud esindajate poolt moodustatud
delegatsioon. Kokkuleppe mittesaavutamisel kehtestab munitsipaalkooli õpetajate palga alammäärad
õpetajatele atesteerimisel omistatavate ametijärkude lõikes üleriigiliselt Vabariigi Valitsus.
(2) Munitsipaalkooli pedagoogide töötasustamise alused kinnitab valla- või linnavolikogu, kusjuures
õpetajate palgaastmete ja -määrade kinnitamisel arvestatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud
kokkulepet. Kokkuleppe mittesaavutamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud munitsipaalkooli
õpetajate palga alammääradest.

Pedagoogide palgamäärad Lauka Põhikoolis
Kuupalgamäär Kuupalgamäär Muutus EEK
enne EEK
uus EEK

Muutus %

Nooremõpetaja

7800

9516

1716

22

Õpetaja

8260

10077

1817

22

Direktor

11900

14520

2620

22

Õppeala juhataja

10600

12930

2330

22

Vanemõpetaja
Pedagoog- metoodik

9440

11517

2077

22

13908
Väljavõte

Vabariigi Valitsuse määruse “Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks,
lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks, lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse
eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks olev kohaliku
omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus” eelnõu seletuskiri
Lasteasutuste toetus arvestatakse kahe eraldi komponendina: õpikeskkonna komponent ja
palgavahendite komponent.
• Õpikeskkonna komponent eraldatakse kõikidele kohaliku omavalitsuse üksustele, kus on
olemas lasteaia rühmad, vastavalt rühmade arvule.
• Palgavahendite komponent eraldatakse nendele kohaliku omavalitsuse üksustele, kes on
lasteasutuse kõrgharidusega õpetaja palga alammäära viinud vähemalt sama eelarveaasta
kohta kehtestatud munitsipaalkooli noorempedagoogi alampalga tasemele ning
keskeriharidusega õpetaja palga alammäära vähemalt 85%-ni noorempedagoogi palga
alammäärast. Kohaliku omavalitsuse üksused peavad esitama Rahandusministeeriumile
käesoleva määruse lisas ette nähtud vormil andmed palga alammäärade kohta (31.märtsiks).
Seega palgavahendite komponendi toetussummad saab eraldada pärast seda, kui kohaliku
omavalitsuse üksused on näidanud, et määrusega seatud tingimus on täidetud.
Kohaliku omavalitsuse üksuse eelarves lasteasutuste õpetajate palgavahendite kavandamisel ja palga
alammäärade viimisel vastavaks noorempedagoogi palgaga võetakse aluseks tasandusfondis
arvestatud eeldatav lasteasutuste toetuse suurus, millele lisatakse juurde kohaliku omavalitsuse enda
eelarvevahendid.
Juhul, kui kohaliku omavalitsuse üksus ei tõsta lasteasutuse õpetajate palga alammäära nõutud
tasemele, eraldatakse kohaliku omavalitsuse üksusele ainult õpikeskkonna arendamise vahendid. Kui
osad kohaliku omavalitsuse üksused ei täida palgavahendite komponendi tingimusi, siis suureneb
palgavahendite komponendi osas toetuse arvestuslik suurus ühe rühma kohta.
Käesolevat eelnõud tuleb vaadelda koostoimes Koolieelse lasteasutuse seadusega ning riik on
lähtunud printsiibist, et seaduse tasemel ei kehtestata lasteasutuste õpetajatele ühtset üleriigilist ühtset
palga alammäära ning palga alammäära osas jätkuvad kohalikul tasandil läbirääkimised kohalike
omavalitsuste kui tööandjate ja piirkondlike ametiliitude vahel. Toetuse saamise aluseks olev
lasteasutuste õpetajate palga alammäärade suurendamise tingimus ei sunni kohaliku omavalitsuse
üksusi lasteasutuste õpetajate palkasid viima üldhariduskoolide noorempedagoogi palga alammääraga
vastavaks. Kohaliku omavalitsuse üksusele jääb kaalutlusõigus otsustada, kas viia lasteasutuste
õpetaja palga alammäär kooli noorempedagoogi palga alammäära tasemele või loobuda nimetatud
tingimuse täitmisest. Need omavalitsusüksused, kes panustavad suuremal määral lasteasutuste
õpetajate palgatõusu, saavad riigilt toetust, et osaliselt katta palgatõusust tingitud täiendavad kulud.
Palgavahendite toetuse meede ei ole vastuolus kohalike omavalitsuste võrdse kohtlemise printsiibiga,
sest juba praegu kohtlevad kohaliku omavalitsuse üksused lasteasutuste õpetajaid erinevalt, makstes
sama töö eest oluliselt erinevat palka. Käesolev määrus loob eeldused lasteasutuste õpetajatele üle
riigi ühtsema palgataseme tagamiseks.
Eelnõu § 19 näeb ette rakendussätted. Aastal 2008 võetakse lasteasutuste toetuse arvutamisel aluseks
Rahandusministeeriumi poolt kohaliku omavalitsuse üksustelt kogutud andmed. Alates 2009. a
lähtutakse vahendite jaotamisel EHIS-e andmetest.

kõrgharidusega õpetaja
vanemõpetaja (keskharidusega)
õpetaja (keskharidusega)
Kokku

Kulu aastas PRAEGU
kõrgharidusega õpetaja
vanemõpetaja (keskharidusega)
õpetaja (keskharidusega)

Kulu aastas UUS
kõrgharidusega õpetaja
vanemõpetaja (keskharidusega)
õpetaja (keskharidusega)

ametikohti
1
1
4

kehtiv
palgamäär
kuus EEK (1
ametikoht)
6140
5920
5700

6

17760

1
1
4

1
1
4

noorempedagoogi
palgamäär kuus EEK
9360
9360
9360

kehtiv
palgamäär
kuus EEK (1
ametikoht)
6140
5920
5700
kokku

aastane kulu koos
sotsiaalmaksudega
98 215
94 696
364 709
557 621

uus
palgamäär
kuus EEK (1
ametikoht)
9360
8565
7950
kokku

aastane kulu koos
sotsiaalmaksudega
149 723
137 006
508 673
795 401

vahe

vahe

lasteaia juhataja
kõrgharidusega

ametikohti
1

noorempedagoogi
palgamäär kuus EEK
9516

muutus
EEK
3200

Muutus
%
41%

21 344

%

Eelarve- ja majanduskomisjonis: 30.01.08 – esitada vastuvõtmiseks
Kultuuri-, spordi- ja hariduskomisjonis: 30.01.08 – esitada vastuvõtmiseks

Maa- ja ehituskomisjonis 30.01.08 – esitada vastuvõtmiseks

Muutus
%
52%
45%
39%

111 524

Koostas: K Sarapuu

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis 30.01.08 – esitada vastuvõtmiseks

muutus
EEK
3220
2645
2250

20%
117 859
113 636
437 651
669 145

237 781
-73 800
-73 800
90 181

riigi eraldus invest.
riigi eraldus palkadeks

kehtiv
palgamäär
kuus EEK (1
ametikoht)
7800

%
100%
92%
85%

uus
palgamäär
kuus EEK
9360
8565
7950

uus
palgamäär
kuus EEK
11000

