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Audru Vallavalitsuse hallatavad asutused, struktuur,
teenistujate koosseisud ja töötasustamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 3 , koolieelse lasteasutuse seaduse § 20 lõike 1 ja § 27 lõike 5
alusel.
§ 1. Reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse Audru Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuuri, koosseisude ja
töötasustamise kord.
§ 2. Määruses käsitletakse Audru Vallavalitsuse hallatavate asutustena:
(1) Haridusasutused:
1) Audru Keskkool
2) Jõõpre Kool
3) Aruvälja Lasteaed-Algkool
4) Lindi Lasteaed-Algkool
5) Audru Lasteaed.
(2) Kultuuriasutused:
1) Audru Valla Kultuurikeskus
2) Audru Raamatukogu
3) Aruvälja Raamatukogu
4) Jõõpre Raamatukogu
5) Lindi Raamatukogu
6) Audru Muuseum
(3) Sotsiaalasutused:
1) Jõõpre Vanurite Kodu
2) Audru Päevakeskus.
§ 3. Asutuste struktuur ja koosseisud
(1) Haridusasutuste (v.a. Audru Lasteaed) personali koosseisu kinnitamine ja muutmine
toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

(2) Hallatavate kultuuri- ja sotsiaalasutuste struktuuri ja koosseisud kinnitab vallavalitsus.
(3) Valla lasteaedade õpetajate ja teiste töötajate koosseisu määrab lasteasutuse direktor.
§ 4. Töötasustamine asutustes.
(1) Koolide pedagoogilise personali töötasumäära kinnitab ja muudab kooli direktor
arvestades õpetajate palgavahenditeks eraldatud riigieelarvelise eraldise suurust ning
vallavolikogu poolt kehtestatud õpetajate palga alammäära.
(2) Kultuuri- ja sotsiaalasutuste töötajate töötasumäärad kehtestab vallavalitsus.
(3) Lasteaia õpetajate palga alammääras lepivad kokku vallavolikogu, vallavalitsuse ja
lasteaedade õpetajate esindajad. Lasteaia teiste töötajate palgamäärad kehtestab lasteaia
direktor arvestades eelarves kinnitatud vahenditega.
(4) Asutuste juhtide töötasumäärad kinnitab vallavalitsus.
§ 5. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Audru Vallavolikogu 07.veebruari 2008 määrus nr 6 „Valla
lasteaedade õpetajate palga alammäärade kinnitamine“.
(2) Määrus jõustub 13. veebruaril 2013.
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Seletuskiri
Audru Vallavolikogu 07.02.2013 määruse „Audru Vallavalitsuse hallatavad asutused,
struktuur, teenistujate koosseisud ja töötasustamine“ eelnõu juurde.
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 3 , koolieelse lasteasutuse seaduse § 20 lõike 1 ja § 27 lõike 5
alusel.
Määruse eelnõus loetletakse Audru Vallavalitsuse hallatavad asutused. Asutused on jaotatud
Vastavalt tegevuse sisule kolme valdkonda: haridusasutused (5), kultuuriasutused (6) ja
sotsiaalasutused (2).
Tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest (§ 74 lg 3) on vallavolikogu kehtestanud
(17.05.2012) koolitöötajate koosseisu kinnitamise korra. Lasteaia töötajate koosseisu kinnitab
lasteaia direktor.
Teiste vallavalitsuste hallatavate asutuste struktuuri, kooseisud ja töötasumäärad kehtestab
Audru Vallavalitsus.
Koolide õpetajate töötasustamise korra kehtestab kooli direktor arvestades vallavolikogu poolt
kehtestatud palga alammääradega. Lasteaia õpetajate palga alammäärades lepivad kokku
vallavolikogu, vallavalitsuse ja õpetajate esindajad.
Asutuse juhtide töötasumäärad kinnitab vallavalitsus.
Määruse rakendamine ei too kaasa kulutusi, mis ületaksid 2013 aastaks kinnitatud eelarves
fikseeritud summasid.
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