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Kohtla-JHrve linna koolieelsete Iasteasutuste pedagoogide ja huvikoolide
6 petajate tcicitas u al am mdii rade ke htesta m i ne

Mddrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse g 6 l6ike 3
punkti 2, huvikooli seaduse $ 21 l6ike 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse
$ 27 l6ike 5 alusel.

$ 1. Rakendusala

Mddrusega kehtestatakse (ohtla-Jairve linna koolieelsete lasteasutuste
pedagoogide ja huvikoolide Opetajate t66tasu alammddrad.

$ 2. Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide t6<itasu alammdirad

(1) K6rgharidusega Opetajate tOotasu alammddrad vastavalt atesteerimisel
omistatud ametijdrgule tdistdoajaga tootamise korral on jdrgmised:
1) noorempedagoog - 580 eurot kuus;
2) pedagoog - 600 eurot kuus;
3) vanempedagoog - 650 eurot kuus;
4) pedagoog-metoodik - 700 eurot kuus.

(2) Keskeriharidusega Opetajate tOotasu alammddrad vastavalt atesteerimisel
omistatud ametijdirgule tiiistooajaga t66tamise korral on jdrgmised :

1) noorempedagoog - 500 eurot kuus;
2) pedagoog - 520 eurot kuus;
3) vanempedagoog - 560 eurot kuus.

(3) Ametijdrguta 6petajate tootasu alammddrad teiistodajaga tdotamise korral
on jdrgmised:
1) k6rgharidusega Opetaja - 520 eurot kuus;
2) keskeriharidusega Opetaja - 440 eurot kuus;
3) keskharidusega Opetaja - 430 eurot kuus.

(4) Logopeedi ja eripedagoogi tdotasu alammdair taiistooajaga tootamise korral
on E00 eurot kuus. KvalifikatsiooninOuetele mittevastava haridusega
logopeedi ja eripedagoogi to6tasu alammddr taiistooajaga tootamise korral
on 520 eurot kuus.



$ 3. Huvikoolide 6petajate tciotasu alamm5Hrad

(1)KOrgharidusega vanempedagoogi tootasu
t66tamise korral on 620 eurot kuus.

alammddr taiist66ajaga

(2) K6rgharidusega 6petaja t66tasu alammddr tiiistdoajaga tootamise korral on
600 eurot kuus.

(3) Huvihariduse spetsialisti t66tasu alammddr tiiistOoajaga to6tamise korral
on 550 eurot kuus.

(4) Keskeriharid usega vanem pedagoog i todtasu alammddr tiiistoOajaga
to6tamise korral on 530 eurot kuus.

(5) Keskeriharidusega 6petaja t66tasu alammddr tdiistooajaga t66tamise korral
on 520 eurot kuus.

(6) Kvalifikatsioonita 6petaja tootasu alammddr tiiistooajaga tootamise korral
on 480 eurot kuus.

$ 4. Koolieelse lasteasutuse ja huvikooli direktori ning direktori asetditja
6p pe- ja kasvatustcici a la I'ja 6 ppea laj u hataja tciotas u miiii ram i ne

(1) Koolieelse lasteasutuse ja huvikooli direktori to6tasu mddrab linnapea
kaiskkirjaga.

(2) Direktori asetaiitja 6ppe- ja kasvatustdo alal ja Oppealajuhataja todtasu
mddrab d irektor keiskkirjaga.

$ 5. Tarifitseerimisnimekiri

(1) Koolieelse lasteasutuse direktor koostab pedagoogide ja huvikooli direktor
Opetajate todtasu tarifitseerim isn imekirja U ldj uhul 2 korda oppeaastas
seisuga 1. september ja 1. veebruar. Tarifitseerimisnimekirja koostamise
aluseks on t66tajate koosseis, Oppekava, tootasu alammddrad ja
koolieelse lasteasutuse ja huvikooli eelarves to6tasuks ettendhtud summa.

(2) Koolieelse lasteasutuse pedagoogi ja huvikooli Opetaja haridustaseme
muutumisel juhtudel, rnis annavad 6iguse tootasu muudatuseks, tehakse
muudatus tootasus haridust t6endava dokumendi alusel alates jdrgnevast
kalendrikuust.

$ 6. Rakendussdtted

(1) Kohtla-Jdrve Linnavolikogu 26. meirtsi 2014. a mddrus nr 23 "Kohtla-Jdrve
linna huvikoolide 6petajate ja juhtide t66tasu alammddrade kehtestamine"
tu n n istatakse kehtetuks.
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(2) Kohtla-Jilrve Linnavolikogu 30. jaanuari 2013. a m56rus nr 153 ,,Kohtla-
Jtirve linna koolieelsete lasteasutuste pedagoogide ja direktorite
tdotasustamise alused" tunnistatakse kehtetuks.

(3) Mddrust rakendatakse 1 . jaanuarist 2015. a.

Riina lvanova
volikogu esimees
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