Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“

Hariduse ja noorsootöö töörühma koosolek
PROTOKOLL
13.04.2017
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium
Algus kl 13.00, lõpp kl 14.50
Osalejad: Teele Laanes (Palamuse vald), Kuuno Lille (Palamuse vald), Marika Prave (Jõgeva vald), Valli
Tooming (Jõgeva vald), Helle Kajaste (Jõgeva linn), Kaire Sakjas (Jõgeva linn), Triin Pärsim (Torma
vald), Janar Hannolainen (Torma vald), Laidi Grauen (Jõgeva vald), Terje Rudissaar (Palamuse vald),
Katrin Rajamäe (ühinemise koordinaator).
Kutsutud: Jana Õim (Jõgeva politseijaoskond)
Koosolekut juhatas: Helle Kajaste
Protokollis: Katrin Rajamäe
Töörühma juht tegi ettepaneku tõsta viimane päevakorrapunkt esimeseks. Töörühma liikmed olid
ettepanekuga nõus ja kinnitasid alljärgneva päevakorra.
Päevakord:
 Noorsootöövaldkonna palgajuhend
 Lasteaiaõpetajate palgad
 Haridusvaldkonna eelarve
 Lasteaia osalustasud
1. Noorsootöövaldkonna palgajuhend
Koordinaator tegi ülevaate koondatud noorsootöö valdkonna palgaandmetest. Omavalitsused andsid
ülevaate, millised on töötasu kujunemise põhimõtted praegu piirkondades.
Jõgeva linnas on noortejuhi palk võrreldav koolide huvijuhtidega, aluseks kesk‐eriharidusega
ringi/huvijuhi tasu. Jõgeva valla noortejuhid on kõik ühe palgamääraga. Palamusel on töötasu
võrreldav koolide ringijuhi, lasteaiaõpetaja töötasudega – võrreldud ka piirkonna teiste töötajate
palkadega. Tormas on aluseks piirkonna võrdlus. Jõgeva vallas on Laiuse kooli huvijuht ja Jõgeva
aleviku noortejuht üks, mõlemat osalise koormusega. Vaimastveres noortejuht ja huvijuht üks isik.
Seejärel arutati, millised võiksid olla töö tasustamise põhimõtted ühendvallas. Ettepanekud on
koondatud otsuste all.
Otsustati:
1. Noortejuhtide töö tasustamise aluseks võiks olla töökogemus ja haridus. Projektide
lisarahastuse puhul võiks olla töötajatel lisatasu.
2. Noortejuhtide tasu võiks olla võrreldav haridusasutuste töötasudega.
3. Osalise koormuse vältimiseks ühitada töötajaid – nt üks töötaja kahes keskuses, kooli
huvijuht ja noortejuht üks isik jms.
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13.45 lahkusid Kaire Sakjas, Laidi Grauen, Jana Õim, Janar Hannolainen ja Teele Laanes.
2. Lasteaiaõpetajate palgad
Koordinaator tutvustas koondatud andmeid haridusasutuste töötasude kohta ning lasteaia õpetajate
ja abide palgamäärade koondtabelit. Lisaks oli töörühma juht koostanud haridusasutuste
ametikohtade palkade võrdlustabeli. Andmeid täpsustati kohapeal ning kõik tabelid koondati ühte
faili (lisatud protokollile).
Jõgeva vallas on lasteaiaõpetajate töötasud ühtlustatud, teistes omavalitsustes on erisused
kõrghariduse ja kesk‐eriharidusega õpetajatel.
Otsustati: Kui riigi poolt tulevad täpsemad suunised alushariduse töötasude kohta, siis arutatakse
teemat edasi. Vastav info edastatakse töörühmale.
3. Haridusvaldkonna eelarve
Ühinemislepingu kohaselt töötatakse järgmise nelja aasta jooksul välja haridusasutuste töötajate
ühtne töötasu mudel ning haridusasutuste tugispetsialistide tööd koordineeritakse ülevallaliselt, et
tagada õpilastele vajalikud tugiteenused kodulähedases haridusasutuses.
Töörühm arutas haridusasutuste muu personali töötasude ühtlustamise teemal. Leiti, et
tugispetsialistide töötasu võiks tulevikus olla ühtlustatud. Jõgeva linnas on hetkel töötasud
võrreldavad õpetaja palga alammääraga. Lisaks arvas töörühm, et tugipersonali osas tuleks koostööd
teha ning see teema oleks üks oluline küsimus, millega tegeleks ametiasutuse koosseisus olev
hariduse peaspetsialist.
Otsustati: Tugispetsialistide palga alammäär on tulevikus ühtne ja võrreldav õpetaja palga
alammääraga. Muu personali töötasud on allasutuste juhtide otsustada.
4. Lasteaia osalustasud
Eelmisel hariduse töörühma koosolekul tegi Jõgeva linn ettepaneku lasteaia osalustasude kohta:
 Linnas jääks osalustasu suuruseks 8% töötasu alammäärast ja maapiirkondades 4% töötasu
alammäärast.
 2. laps oleks 50% summast ja 3. laps tasuta. Lisaks oleks nagu praegu Jõgeva linnas poole
päeva käimise võimalus – summa on 60% osalustasust.
Palamuse uue lasteaia osalustasu kohta toodi juhtkomisjonis välja järgmist:
 Palamuse uus lasteaed avatakse augustis 2018. Tasude teema on uue vallavolikogu arutada
ja otsustada. Lasteaia renditasu tuleb ca 18 000 eurot kuus. Arvame, et erisus kohatasus võib
olla ka lähtuvalt lasteaia seisukorrast.
Jõgeva valla hariduskomisjon arutas lasteaia osalustasude küsimust 20. märtsi volikogu
hariduskomisjoni koosolekul:
 Komisjon leidis, et osalustasude diferentseerimine ja alampalgast sõltuvusse panemine ei ole
otstarbekas.
 Komisjoni ettepanek: lasteaia osalustasu peaks olema kõigile võrdne – 25 eurot kuus, sh
õppevahendid, 2. lapse osalustasu 50%, 3. laps tasuta.
 Arutati ka toiduraha ühtlustamist.

Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“
Torma vald: Meie jaoks oleks pakutud osalustasu tõus liiga suur. Kui me tõstame tasu järsult, siis võib
langeda laste arv oluliselt.
Palamuse vald: Meie ei ole seda meelt, et tõsta nii palju kohatasu 2018. a. Hetkel on meil ainult
õppevahendite tasu. Meie valla lapsevanematele on antud sõnum, et uue lasteaia valmimisel tuleb
ka kohatasu.
Torma ja Palamuse valla ettepanek: Ühtlustada lasteaia osalustasud nelja aasta jooksul. Jälgida
erisusi maapiirkondade ja linna osas ning maapiirkonda vahel.
Otsustati:
1. Järgmine töörühma koosolek toimub 9. mail kl 14 Sadala Koolis. Koosoleku teemaks on
lasteaiaõpetajate palgad.
2. Koordinaator uurib, kas kohatasude osas võivad olla erisused ühe valla piires.

