
EELNÕU

HALLISTE VALLAVOLIKOGU

OTSUS

Hallistes                                                                                      16. august 2017 nr 

Koolieelse lasteasutuse töötajate töötasu alammäärade kehtestamine

Lähtudes  kohaliku  omavalitsuse  korralduse  seaduse  §  6  lg  3  p  2,  koolieelse
lasteasutuse seaduse § 27 lg 11 ja  Vabariigi  Valitsuse  06.02.2015 määruse nr 16
„Riigieelarve  seaduses  kohaliku  omavalitsuse  üksustele  määratud  toetusfondi
vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ 

Halliste Vallavolikogu o t s u s t a b:

1. Kinnitada lasteaiaõpetaja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral:
1) alates 1.septembrist 2017.a 840 eurot; 
2) alates 1. jaanuarist 2018.a vähemalt 85% üldhariduskooli õpetaja  töötasu 
alammäärast;
 3) alates 1. jaanuarist 2019.a vähemalt 90%  ning magistrikraadiga või sellega 
võrdsustatud tasemega vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja  töötasu alammäärast.

2.  Muuta  Halliste  Vallavolikogu  29.02.2016  otsuse  nr  7  “Halliste  Vallavalitsuse
hallatavate asutuste personali koosseisude ja töötasumäärade kinnitamine” lisa p 6 ja
7 õpetajate töötasude osas alates 01.09.2017 ja sätestada see järgmiselt:
1)  punkt  6  jrk  nr  2:  “pedagoogi  kvalifikatsiooninõuetele  vastav  kõrgharidusega
õpetaja  töötasumäär  840-882  eurot  ja  pedagoogi  kvalifikatsiooninõuetele  vastav
keskharidusega õpetaja töötasu 840 eurot”;
2) punkt 7 jrk nr 2 “pedagoogi kvalifikatsiooninõuetele vastav kõrgharidusega õpetaja
töötasumäär  840-882  eurot  ja  pedagoogi  kvalifikatsiooninõuetele  vastav
keskharidusega õpetaja töötasu 840 eurot”.

3.  Muuta  Halliste  Vallavolikogu  29.02.2016  otsuse  nr  7  “Halliste  Vallavalitsuse
hallatavate asutuste personali koosseisude ja töötasumäärade kinnitamine” lisa p 6 ja
7 õpetajate töötasude osas alates 01.01.2018 ja sätestada see järgmiselt:
1)  punkt  6  jrk  nr  2:  “lasteaia  õpetaja  töötasumäär  kuus  on  85% üldhariduskooli
õpetaja  töötasu alammäärast;
2) punkt 7 jrk nr 2 “lasteaia õpetaja töötasumäär kuus on 85% üldhariduskooli õpetaja
töötasu alammäärast.

4.  Muuta  Halliste  Vallavolikogu  29.02.2016  otsuse  nr  7  “Halliste  Vallavalitsuse
hallatavate asutuste personali koosseisude ja töötasumäärade kinnitamine” lisa p 6 ja
7 õpetajate töötasude osas alates 01.01.2019 ja sätestada see järgmiselt:



1) punkt 6 jrk nr 2: “lasteaia õpetaja töötasumäär kuus on 90% üldhariduskooli 
õpetaja  töötasu alammäärast ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega
vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja  töötasu alammäärast;
2) punkt 7 jrk nr 2 “ lasteaia õpetaja töötasumäär kuus on 90% üldhariduskooli 
õpetaja  töötasu alammäärast ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega
vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja  töötasu alammäärast.

3. Käesolev otsus jõustub teatavakstegemisest.

4.  Otsust  on  võimalik  vaidlustada  Tartu  Halduskohtus  (Kalevi  1,Tartu  51010)  30
päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Andres Rõigas
Volikogu esimees

Seletuskiri

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses 
kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja 
kasutamise tingimused ja kord” muutmine” eelnõu kohaselt peab toetuse saamiseks 
olema tehtud otsus lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kohta kohaliku omavalitsuse 
üksuse poolt. Vastav otsus peab tulema vallavalisuse või volikogu otsusena, nii nagu 
Teie linna reglement ette näeb. Otsuses peab olema selgelt kirjas lasteaiaõpetaja 
töötasu alammäär.

Kohaliku omavalitsuse üksusele antakse toetust juhul, kui tema vastaval aastal kehtiv 
lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on:
1) 2017. aasta 1. septembrist vähemalt 840 eurot;
2) 2018. aasta 1. jaanuarist vähemalt 85% üldhariduskooli õpetaja töötasu 
alammäärast toetuse saamise aastal;
3) 2019. aasta 1. jaanuarist vähemalt 90% ning magistrikraadiga või sellega 
võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja 
töötasu alammäärast toetuse saamise aastal.  
Kohaliku omavalitsuse üksus esitab andmed lasteaiaõpetajate kinnitatud töötasu 
alammäära kohta Haridus- ja Teadusministeeriumile 2017. aastal hiljemalt 1. 
augustiks. Alates 2018. a-st toetuse andmise aasta 30. jaanuariks.
Kui tähtaegu pikendada, siis tähendab see kohalikele omavalitsustele toetuse 
väljamaksmise hilinemist.
Palun Teil teha endast olenev, et vastav otsus saaks, kas linnavalitsuse või 
volikogu otsusena hiljemalt 1. augustiks vastu võetud ja Haridus- ja 
Teadusministeeriumile edastatud.
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