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16. jaanuar 2014 nr

Valla üldhariduskoolide
pedagoog-metoodiku
palga alammäära kehtestamine
Määrus kehtestatakse põhikooli - ja gümnaasiumiseaduse § 76 lõike 3 ja Vabariigi Valitsuse
20.12.2013 määruse nr 179 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäär“ § 2 alusel.
§ 1. Enne 1. jaanuari 2014 kehtinud õpetaja töötasu alammäära tagamine
Tagada pedagoog-metoodiku töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral 960 eurot kuus kuni
kehtiva pedagoog-metoodiku ametijärgu kehtivusaja lõpuni.
§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine
(1) Tunnistada kehtetuks Audru Vallavolikogu 07.veebruari 2013 määrus nr 8 „Valla
üldhariduskoolide õpetajate töötasu määrade kehtestamine“.
(2) Tunnistada kehtetuks Lavassaare Vallavolikogu 17.09.2013 määrus nr 10 „Lavassaare Lasteaedalgkooli pedagoogide töötasustamise alused“.
§ 3. Rakendussätted
(1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2014.
(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
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Seletuskiri
Audru Vallavolikogu 16. jaanuari 2014 määruse „Valla üldhariduskoolide pedagoog-metoodiku
palga alammäära kehtestamine“ juurde
Määruse kehtestamise õiguslikuks aluseks on põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 76 lõige 3
§ 76. Õpetaja töötasu alammäär
(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kokkulepet ei saavutata, kehtestab õpetaja töötasu
alammäära Vabariigi Valitsus käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud määrusega.
ja Vabariigi Valitsuse 20.12.2013 määruse nr 179 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate
töötasu alammäär“
§ 1. Õpetaja töötasu alammäär
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 800 eurot
kuus.
§ 2. Enne 1. jaanuari 2014. a kehtinud õpetaja töötasu alammäärade tagamine
Kui õpetaja töötasu alammäär oli enne 1. jaanuari 2014. a kehtinud põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 76 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruse alusel suurem kui
käesoleva määruse §-s 1 kehtestatud töötasu alammäär, tagatakse õpetajale töötasu alammäär
eelnimetatud määruses kehtestatud suuruses.
§ 3. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.
Senise Audru Vallavolikogu 07.02.2013 määrusega nr 8 „ Valla üldhariduskoolide õpetajate töötasu
alammäärade kehtestamine“ ja Lavassaare Vallavolikogu 17.09.2013 määrusega nr 10 „LavassaareLasteaed-algkooli pedagoogide töötasustamise alused“ olid õpetajate töötasud vastavalt
atesteerimisel omandatud ametijärkudele alljärgnevad:
Audru
Lavassaare
1) Noorempedagoog
715 €
715 €
2) Pedagoog
715 €
715 €
3) Vanempedagoog
800 €
740 €
4) Pedagoog-metoodik
960 €
889 €
Kuna Pedagoog-metoodiku kuupalga alammäär on suurem, kui 2013.aastal kehtestatud õpetaja
töötasu alammäär (800 eurot), siis kohalikul omavalitsusel on kohustus tagada jätkuvalt 2013.aastal
kehtinud palgad kõikidele pedagoogidele sh ka pedagoog-metoodikule.

Määrust rakendataks tagasiulatuvalt 1.jaanuar 2014
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