Projekt „Avinurme valla, Lohusuu valla, Kasepää valla, Saare valla ja
Mustvee linna ühinemisjärgsed tegevused“

Hariduse ja noorsootöö töörühma koosolek
PROTOKOLL
11.04.2017
Avinurme Gümnaasiumis
Algus kl 10.00, lõpp kl 11.45
Osalejad: Verner Mölder (Avinurme vald), Mari-Liis Tikerperi (Avinurme vald),
Raivo Reimets (Saare vald), Marju Soop (Lohusuu vald), Jaan Rahuküla (Mustvee
linn), Raivo Vadi (Mustvee linn), Mare Russak (Avinurme vald), Urve Tooming
(Avinurme vald), Aivar Saarela (Avinurme vald), Katrin Rajamäe (koordinaator).
Koosolekut juhatas: Raivo Vadi
Protokollis: Katrin Rajamäe
Päevakord:
 Lasteaedade personali palgamäärade ja puhkuste ühtlustamise põhimõtete
väljatöötamine.
 Hanke tulemuste tutvustamine
 Mustvee Muusika- ja Kunstikool
Koosoleku käik:
Esimese teemana käsitleti Mustvee Muusika- ja Kunstikooliga seotud küsimusi.
Kuna kooli direktor ei saanud koosolekul osaleda, andis info edasi Jaan Rahuküla:










Avinurmesse loodava filiaali osas tuleks 1.09 – 31.12.2017 teha
sihtfinantseerimise leping, 2018. a on juba ühine eelarve valdadel-linnal.
Õppemaks praegu Mustvee linna lastele 32 eurot, väljaspoolt lastele 64
eurot (enamasti pool maksab lapsevanem ja pool omavalitsus). Summa ei
sisalda majanduskulusid. Lapsevanem maksab osalustasu 9 kuud.
Solfedžo - 1 tund nädalas, muusikalugu - 1 tund ja eriala 2 tundi nädalas.
Kui 1. septembrist tuleb Avinurmesse filiaal, peaks kohapeal olema keegi
õppejuht. Üks kohapealsetest õpetajatest saaks ilmselt selle
lisaülesandeks.
Palgad hetkel (23 tundi nädalas): kesk-eriharidusega õpetaja 590,
kõrharidusega 663 eurot.
Õppemaksu võrdlus teiste piirkondadega: Jõgeva linn – 24/27 eurot,
Ülenurme vald – 30 eurot, Alatskivi vald – 20 eurot muusika, 17 kunst.

Seejärel arutati Avinurmesse filaali loomise teemal ning seda, kuidas peaks
tulevikus kujunema muusikakooli osalustasu. Ettepanekud on koondatud otsuste
alla. Töörühma juht märkis, et Riigikogus on praegu lugemisel uus huvihariduse
rahastamise põhimõtteid puudutav seadus. Lepiti kokku, et Aviurme valla
esindajad arutavad Mustveega filiaali loomist täpsemalt eraldi koosolekul.
Järgnevalt vaatas töörühm üle koondatud andmed lasteaedade personali
palgamäärade ja puhkuste kohta. Ühinemislepingu kohaselt ühtlustatakse
lasteaias osalemise tasu, toiduraha ja lasteaedade personali palgamäärad ja
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puhkused hiljemalt 1.01.2018. Lepiti kokku esialgsed ühtsed põhimõtted lasteaia
õpetajate töötasude ja puhkuste osas (vt otsused).
Viimase teemana tutvustas koordinaator haridusvõrgu analüüsi hanke tulemusi.
Soodsaima pakkumuse tegi OÜ Geomedia, kellega sõlmitakse leping analüüsi
teostamiseks.
Lepiti kokku järgmise koosoleku aeg ja teemad.
Otsustati:
1. Ettepanekud Mustvee Muusika- ja Kunstikooli osalustasu kohta:
 Kohatasu jääb samaks ka 2018. aastal ehk 32 eurot lapsevanemale
kuus.


Tulevikus peaks välja arvestama majanduskulu ja selle kajastama
selguse huvides muusika- ja kunstikooli real.

2. Ettepanekud lasteaia õpetajate palgamäärade ja puhkuste kohta:
 Magistriharidusega õpetaja palk on vähemalt 80% kooliõpetaja
palgast.
 Lasteaia õpetajatel kolm palgaastet:
i. Kesk-eriharidusega – 700 eurot
ii. Kõrgharidusega – 805 eurot, 15% kõrgem
iii. Magistriharidusega pedagoogilises valdkonnas – 840 eurot,
20% kõrgem


Lasteaiaõpetajate puhkus peaks olema perspektiivis 42 päeva
kõikides valla lasteaedades (aluseks VV määrus 25.09.2009 nr 112).

3. Järgmine töörühma koosolek toimub 4. mail kl 14 Voore Põhikoolis.
Teemad: haridust ja noorsootööd koordineeriva ametniku ülesanded,
koolivaheaegade ühtlustamine –
5 vaheaega, lasteaiaõpetajate
palkade ühtlustamise mõju eelarvele.
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