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Lasteaia õpetajate palga alammäära
läbirääkimiskomisjoni moodustamine ja
komisjoni töökord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja koolieelse
lasteasutuse seaduse § 27 lõike 5 alusel.
I peatükk
Komisjoni tegevuse eesmärk ja moodustamise kord
§ 1. Moodustada lasteaia õpetajate palga alammäära läbirääkimiskomisjon (edaspidi
läbirääkimiskomisjon), mille eesmärk on valla eelarve projektieelsel arutelul vallavolikogu
ning vallavalitsuse ja valla lasteaedade õpetajate esindajatel kokku leppida lasteaia õpetajate
palga alammääras.
§ 2. Läbirääkimiskomisjoni kuuluvad üks vallavolikogu, kolm vallavalitsuse ja viis valla
lasteaedade õpetajate esindajat, sealhulgas Audru Männituka Lasteaiast 1, Audru Vikerkaare
Lasteaiast 1, Aruvälja Lasteaed-Algkoolist 1, Jõõpre Koolist 1 ja Lindi Lasteaed-Algkoolist 1
lasteaia õpetajate esindaja.
§ 3. Läbirääkimiskomisjoni koosseisu määravad ühe esindaja vallavolikogu, 3 esindajat
vallavalitsus. Lasteaia õpetajad valivad koosolekul oma esindaja vastavalt määruse § 2
märgitud arvule. Läbirääkimiskomisjoni esindajate määramise või valimise protseduur
protokollitakse ning protokoll esitatakse vallavalitsuse kantseleisse.
§ 4. Vallasekretär kontrollib esitatud dokumentide õigsust ja teeb ettepaneku vallavalitsusele
komisjoni personaalse koosseisu, sealhulgas komisjoni esimehe kinnitamiseks.
§ 5. Läbirääkimiskomisjoni esimese koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees.

II peatükk
Läbirääkimiskomisjoni töökord
§ 6. Läbirääkimiskomisjoni töövorm on koosolek.
§ 7. Läbirääkimiskomisjoni koosoleku kutsub komisjoni esimees.

§ 8. Komisjoni esimesel koosolekul valitakse esimehe asetäitja ja sekretär, kes korraldab
koosolekute protokollimise.
§ 9. Läbirääkimiskomisjon otsustab arutatavate küsimuste sisu ja ajalise kestvuse. Aruteludel
püütakse saavutada konsensust. Iga koosoleku järel informeerib komisjoni esimees
vallavalitsust ja volikogu hariduskomisjoni esimeest läbirääkimiste tulemustest. Juhul,
kui kolmel järjestikul koosolekul ei saavutatud mõlemaid pooli rahuldavaid tulemusi, siis
komisjoni esimees, kuulates lasteaedade direktorite arvamused, teeb vallavalitsusele
ettepaneku võimalike edasiste tegevuste kohta.
§ 10. Läbirääkimiskomisjoni koosolekul saavutatud kokkuleppe korral lasteaia õpetaja palga
alammääras, esitab komisjoni esimees vallavalitsusele vastavasisulise protokolli.
Vallavalitsus kehtestab määruse lasteaia õpetaja palga alammäära kohta, mille alusel
lasteaia direktor määrab õpetajatele vastavad töötasu palgamäärad.
§ 11. Kuni kokkuleppe saavutamiseni rakendatakse kehtivaid lasteaia õpetaja palgamäärasid.
III
Rakendussätted
§ 12. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2013.
§ 13. Määrus jõustub 13. veebruaril 2013.

Jaanus Põldmaa
Volikogu esimees
Eelnõu esitaja Audru Vallavalitsus
Eelnõu koostaja Peep Tarre
Humanitaarnõunik
31.01.2013

Seletuskiri
Audru Vallavolikogu 07.02.2013 määruse „Lasteaia õpetajate palga alammäära
läbirääkimiskomisjoni moodustamine ja komisjoni töökord“ eelnõu juurde
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja kooleeelse
lasteasutuse seaduse § 27 lõike 5 alusel.

Eelnõu I peatükis kirjeldatakse komisjoni tegevuse eesmärki ja moodustamise korda.
Läbirääkimiskomisjoni kuuluvad üks vallavolikogu, kolm vallavalitsuse ja viis valla
lasteaedade õpetajate esindajat, sealhulgas Audru Männituka Lasteaiast 1, Audru Vikerkaare
Lasteaiast 1, Aruvälja Lasteaed-Algkoolist 1, Jõõpre Koolist 1 ja Lindi Lasteaed-Algkoolist 1
lasteaia õpetajate esindaja.
§ 3. –s kirjeldatakse läbirääkimiskomisjoni koosseisu moodustamist. Eelnõu järgi määravad
komisjoni ühe esindaja vallavolikogu, 3 esindajat vallavalitsus. Lasteaia õpetajad valivad
oma esindaja vastavalt määruse § 2 märgitud arvule. Läbirääkimiskomisjoni esindajate
määramise või valimise protseduur protokollitakse ning protokoll esitatakse vallavalitsuse
kantseleisse.
Eelnõu II peatükis on kirjas läbirääkimiskomisjoni töökord.
Eelnõu järgi Läbirääkimiskomisjon otsustab arutatavate küsimuste sisu ja ajalise kestvuse.
Aruteludel püütakse saavutada konsensust. Iga koosoleku järel informeerib komisjoni esimees
vallavalitsust ja volikogu hariduskomisjoni esimeest läbirääkimiste tulemustest. Juhul,
kui kolmel järjestikul koosolekul ei saavutatud mõlemaid pooli rahuldavaid tulemusi, siis
komisjoni esimees, kuulates lasteaedade direktorite arvamused, teeb vallavalitsusele
ettepaneku võimalike edasiste tegevuste kohta.
§ - s 10. on kirjas läbirääkimiskomisjoni koosolekul saavutatud kokkuleppe korral lasteaia
õpetaja palga alammääras, edasine komisjoni esimehe tegevus.
Eelnõu järgi rakendatakse määrust tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2013.
Eelnõu järgi määrus jõustub 13. veebruaril 2013.
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