EELNÕU

NARVA LINNAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Narva

“_____”.05.2018. a nr______

Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6
„Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruses nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ tehakse
järgmised muudatused:
(1) Tunnistatakse kehtetuks määruse § 4 lõiked 1 ja 2 ja § 5.
(2) Määruse § 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(3) Üldhariduskooli tugispetsialistile ja õpiabirühma õpetajale kehtestatakse kuutöötasu
alammäär 1 150 eurot ning Narva Laste Loomemaja loodus- ja täppisteaduste osakonna
õpetajale kehtestatakse kuutöötasu alammäär 978 eurot.“
(3) Määruse § 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(4) Koolieelse lasteasutuse õpetajale (sh eesti keele õpetajale, muusika-, liikumis- või
ujumisõpetajale) ja tugispetsialistile (logopeedile, eripedagoogile, defektoloogile ja lasteaiapsühholoogile), üldhariduskooli kasvatajale, ringijuhile, huvijuhile ja ujumisõpetajale ning
huvikooli õpetajale, treenerile, huvihariduse spetsialistile, klaverisaatjale ja koreograafile
kehtestatakse kuutöötasu alammäär 978 eurot.“
§ 2. Rakendussätted
Määrus jõustub 01.09.2018. a.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

Narva Linnavalitsus
Peetri 5
20308 NARVA

11.05.2018. a nr 3.1-19/10

ÕIEND
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel
Määruse eelnõu kohaselt suurendatakse alates 01. septembrist 2018. a Narva munitsipaalsete
huvikoolide (Narva Spordikool Energia, Narva Paemurru Spordikool, Narva Muusikakool, Narva
Kunstikool, Narva Laste Loomemaja ja Narva Noorte Meremeeste Klubi) õpetajate, treenerite,
huvihariduse spetsialistide, klaverisaatjate ja koreograafide (edaspidi huvikooliõpetajad)
kuutöötasu alammäär kuni 978,00 eurot kuus. Antud kuutöötasu alammäär hakkab kehtima ka
Narva Laste Loomemaja loodus- ja täppisteaduste osakonna õpetajatele.
Huvikooliõpetajate kuutöötasu alammäära suurendamise põhjuseks on alates 01. jaanuarist 2018. a
lasteaia- ja kooliõpetajate kuutöötasu määra tõus kuni 978 euroni. Võttes arvesse, et praegu kehtiv
huvikooliõpetajate kuutöötasu keskmine määr on 748 eurot, tekkis vajadus viia see vastavusse
lasteaia- ja kooliõpetaja kuutöötasu määraga. Seega moodustab huvikooliõpetajate (seisuga
01.09.2018. a prognoositav arv ca 160 ametikohta) kuutöötasu alammäär 978 eurot. Võrreldes
praegu kehtiva kooliõpetaja kuutöötasu märaga moodustab selle keskmine tõus 230 eurot ehk
30,7%. Ühe ametikoha keskmine reaaltöötasu hakkab moodustama 1 050 eurot, selle keskmine
tõus on 160 eurot ehk 18,0%. Eeltoodud kulusid kaetakse Narva Linnavolikogu 19.04.2018. a
otsuse nr 30 kohaselt huvikoolide ümberkorralduse käigus vabanenud vahendite arvelt (150 000
eurot aastas) ning Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuselt saadava toetuse arvelt, mis 2018. aastal
laekub suuremas mahus laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude
osaliseks katmiseks (vahe võrreldes 2017. aastaga moodustab 69 622 eurot). Narva Laste
Loomemaja loodus- ja täppisteaduste osakonna õpetaja praegu kehtiv kuutöötasu määr on 958
eurot. Tööjõukulude vahe võrreldes uue kuutöötasu alammääraga ei ole märkimisväärne ja seda
kaetakse muudeks kuludeks antud huvihariduse ja huvitegevuse toetuse arvelt.
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