Eelnõu
MÄÄRUS
14. august 2009 nr
Kõrgessaare
Kõrgessaare Vallavolikogu 08. veebruar 2008 määruse nr 52 “Kõrgessaare valla munitsipaalõppeasutustes
pedagoogiliste töötajate töötasustamise alused” muutmine
Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 45 lõike 2 ning Vabariigi Valitsuse 25. juuni
2009. a määrus nr 101 Munitsipaalkoolide õpetajate ametijärkude palga alammäärade kehtestamine” alusel
§ 1. Muuta Kõrgessaare Vallavolikogu 08.02.2008 määruse nr 52 § 1 lõiget 2, sõnastades selle
alljärgnevalt:
“ Klassijuhataja ülesandeid täitvale õpetajale makstakse lisatasu järgmiselt:
1) noorempedagoogile 952.00 krooni;
2) pedagoogile 1008.00 krooni;
3) vanempedagoogile 1152.00 krooni:
4) pedagoog-metoodikule 1391.00 krooni.”
§ 2. Tunnistada kehtetuks Kõrgessaare Vallavolikogu 20.03.2009 määrus nr 66 “ Kõrgessaare
Vallavolikogu 08.02.2008 määruse nr 52 “ Kõrgessaare valla munitsipaalõppeasutustes
pedagoogiliste töötajate töötasustamise alused” muutmine”.
§ 3. Rakendussätted
Määrust rakendatakse ………….. 2009.
Harri Kattel
Volikogu esimees

Selgituseks:
Varasema määruse muutmine on tingitud Vabariigi Valitsuse poolt 01 juulist 2009 kehtestatud
uutest palgamääradest. Pedagoogide palkade rahastamine toimub riigieelarve toetuse arvelt ning
vallal endal ei ole võimalik säilitada varasemat kõrgemat määra on vajalik kehtestada uued
palgamäärad. Kuna puhkusetasud on juba välja makstud siis pole võimalik rakendada uusi
palgamäärasid tagasiulatuvalt 01 juulist, nagu Vabariigi Valitsuse määruses see on.
Munitsipaalkoolide õpetajate ametijärkude palga alammäärade kehtestamine
Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määrus nr 101
Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 45 lõike 1 alusel.
§ 1. Õpetajate palga alammäärad
(1) Õpetajate palga alammäärad vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on järgmised:
1) noorempedagoogil
9 516 krooni;
2) pedagoogil
10 077 krooni;
3) vanempedagoogil
11 517 krooni;
4) pedagoog-metoodikul
13 908 krooni.
(2) Klassijuhataja ülesandeid täitvale õpetajale makstakse lisatasu järgmiselt:
1) noorempedagoogile vähemalt
952 krooni;
2) pedagoogile vähemalt
1008 krooni;
3) vanempedagoogile vähemalt
1152 krooni;
4) pedagoog-metoodikule vähemalt
1391 krooni.
§ 2. Rakendussätted
(1) Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2009. a määrus nr 44 «Munitsipaalkoolide õpetajate ametijärkude palga
alammäärade kehtestamine» (RT I 2009, 15, 97) tunnistatakse kehtetuks.
(2) Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.
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