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Mddrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 30 l6ike 1 punkti 2,
Kohtla-Jdrve linna p6himddruse g 56 l6ike 4 alusel.

$ 1. Rakendusala

Kohtla-Jdrve Linnavalitsuse hallatavate asutuste tdotajate t66tasustamise ja toetuste
maksmise korraga (edaspidi kord) kehtestatakse Kohtla-Jdrve Linnavalitsuse hallatavate
asutuste (edaspidi linnavalitsuse hallatavad asutused) t66tasustamise ja toetuste maksmise
uldised tingimused ja kord Uhtsete t66tasustamise p6himdtete loomiseks k6igile
linnavalitsusehallatavateasutustet66tajatele.

g z. Utosaued

(1) Linnavalitsuse hallatava asutuse struktuuri, tOotajate koosseisu ja tdOtasustamise korra
kinnitab Kohtla-Jtirve Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus), kui seadusega v6i Kohtla-
Jdrve Linnavolikogu (edaspidi volikogu) 6igusaktidega ei ole sdtestatud teisiti.

(2) Linnavalitsuse hallatava asutuse struktuuri, t66tajate koosseisu esitab linnavalitsusele
kinnitamiseks vastava asutuse juht.

(3) Linnavalitsuse hallatava asutuse juhi t66tasu ja Uhekordsed toetused mddrab linnapea
vastavuses linnavalitsuse hallatava asutuse eelarve ja vastava palgavahemikuga
keiskkirjaga, koosk6las kdesoleva korraga.

(4) Linna huvikoolide Opetajate ja juhtide t66tasu alammdrad kehtestab volikogu
mddrusega.

(5) Linna koolieelsete lasteasutuste pedagoogide to6tasude alammddrad kehtestab volikogu
mdiirusega.

(6) Linna Uldhariduskoolide 6petajate tootasude alammddrad kehtestab Vabariigi Valitsus
mddrusega.

$ 3. M6isted

(1) T66taja - linnavalitsuse hallatava asutusega t66suhtes olev isik, kes t06tab t66lepingu
alusel.

To6koht - linnavalitsuse hallatava asutuse todkohtade koosseisus ettendhtud t66koht.

Tdotasu - tasu, mida linnavalitsuse hallatav asutus maksab tootajale tehtud t66 eest
vastavalt t66lepingule, 6igusaktidele ja t66andja poolt kehtestatud korrale.

T66tasu vahemik - t66tasu alam- ja Ulemmddra vahemik.

Tulemustasu - tasu, mida linnavalitsuse hallatav asutus maksab t66tajale tulemusliku t6o
eest linnavalitsuse hallatava asutuse eesmdrkide saavutamisel.

(2)

(3)

(4)

(5)



(6) Lisatasu tdiendavate t6oUlesannete eest - tdiendavate t66Ulesannete tditmise eest
makstav tasu.

(7) Asendustasu - puuduva tdotaja Ulesannete tditmise eest makstav tasu, mida makstakse
ajutiselt Sraoleva t66taja asendamise v6i ajutiselt vaba to6koha Ulesannete tditmise eest,
juhul kui asendamine ei ole ettendhtud tdotaja ametijuhendis.

(8) Toetus - rahaline toetus, mida makstakse vastavalt kdesoleva korra paragrahvile 9.

(1) Kohtla-Jdrve linna palgapoliitika on Uhtne.

(2) Too tasustamine on seaduslik, ldhtub riigija Kohtla-Jdrve linna digusaktidest.

S 5. Tirt tasustamine

(1) Tootajate to6tasude kokkuleppimisel ja maksmisel ldhtutakse tdolepingu seadusest.
To6tasu mddramise alus on linnavalitsuse hallatava asutuse kinnitatud eelarve,
todkohtade koosseis ja kdesolev kord. 

,

(2) T66tasu arvestusperiood on kalendrikuu. T66tasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil
t66taja tditis talle pandud Ulesandeid. Kui tootajale on kehtestatud todajanormist lUhem
tOoaeg, arvestatakse todtasu proportsionaalselt to6l oldud aja eest.

(3) T66tasu makstakse Uks kord kuus hiljemalt jdrgneva arvelduskuu 15 kuupdeval todtaja
poolt osundatud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Pangakonto muutmisest on
t66taja kohustatud teavitama t6oandjat.

$ 6. T<icikoha p6higrupid

(1) Linnavalitsuse hallatava asutuste tookohad on jaotud vastavalt haridusele esitatavatele
nOuetele ja t66iseloomule jdrgmistesse gruppidesse:
1) I grupp - abipersonal;
2) ll grupp - keskkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid;
3) lll grupp - eriharidusega erialaspetsialistid;
4) lV grupp - k6rgharidusega erialaspetsialistid, struktuuri- ja osakonnajuhatajad;
5) V grupp - asutuste juhid.

(2) T66tajate too tasustamise aluseks on kdesoleva I paragrahvi l6ikes 1 kehtestatud
t66koha p6higrupid.

(3) lgale tOokoha p6higrupile vastab tootasu vahemik, mis mddrab vastavasse
kuuluvate tOokohtade kuu t66tasu miinimum- ja maksimummddra:

palgagruppi

1) | grupp - mitte vdhem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud t66tasu alammddr,
kuid mitte rohkem kui 410 eurot;

2) ll grupp - mitte vdhem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tdotasu alammddr,
kuid mitte rohkem kui490 eurot;

3) lll grupp - 420 kuid mitte rohkem kui 580 eurot; 
i

4) IV grupp - 460 kuid mitte rohkem kui 950 eurot; l

5) V grupp - 700 kuid mitte rohkem kui 2 000 eurot.

(4) T6otasu planeerimisel v6etakse aluseks tOdkohtadele kinnitatud tootasu vahemikud ning
neile vastavad t66tasud.

$ 7. Lisatasude maksmine

(1) Lisatasu makstakse vastava linnavalitsuse hallatava asutuse juhi kaiskkirja alusel
t66tajale lisaks tOotasule tdiendavate todUlesannete tditmise eest. Lisatasu ei tohi Uletada
50 protsentit66taja to6tasust.
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(2) Lisatasu mfriiratakse Uhekordse v6i perioodilise lisatasuna. Kui on alust eeldada, et

lisaUlesanded muutuvad alaliseks, muudetakse to6taja t66lepingut ning vaadatakse Ule

tema todtasu.

(3) Tulemustasu makstakse vastava linnavalitsuse hallatava asutuse juhi kiiskkirja alusel.

Tulemustasu tasumine peab olema pOhjendatud. Tulemustasu ei v6i Uletada 50 protsenti
palgast.

(4) TOOtajale v6ib maksta lisatasusid ja tulemustasusid asutuse eelarves ettendhtud
t66tasuvahendite piires.

(5) Asendustasu puuduva t66taja Ulesannete tditmise eest makstakse vastava linnavalitsuse
hallatava asutuse juhi kaiskkirja alusel tdotajale lisaks palgale ja see ei tohi Uletada 50
protsenti puuduva tootaja palgast. 

i

(6) Tulemustasu ei maksta tdotajale distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal.

$ 8. Asendustundide ja i.iletunnit<io tasustamine 6petajatele

Asendustunnid ja Uletunnit66 tasustatakse vastavalt asendava 6petaja palgamddrale

astronoomilise tunnitasu jdrgi igal kuul koefitsiendiga vdhemalt 1,5 v6i vaba ajaga tiletunnitOd

ajaga v6rdses ulatuses.

$ 9. Toetuste maksmine 
- i

Toetusi v6ib maksta to6andja kiiskkirja alusel eelarves ettendhtud t6dtasuvahendite piires
jdrgmiselt:

1) abiellumise toetus (abielutunnistuse esitamisel) kuni 500 eurot;
2) lapse sUnnitoetus (sUnnitunnistuse esitamisel) kuni 500 eurot Uhe lapse kohta;
3) toetus juubeli puhul (50, 60, 65, 70) kuni 500 eurot;
4) j6ulutoetus kuni Uhe kuu palga ulatuses;
5) matusetoetus vanemate, abikaasa v6i laste surma puhul kuni 500 eurot;
6) matusetoetus tootaja surma korral kuni 500 eurot tema pereliikme poolt

surmatunnistuse esitamisel, kes korraldab matuse.
i

g 10. Linnavalitsuse hallatava asutuse tridtajate transpordikulude hUvitamine

(1) Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtidele vOib hUvitada isikliku s6iduauto
t66qlasteks s6itudeks kasutamise kulud linnapea kiiskkirjas kehtestatud korras.

(2) Linnavalitsuse hallatavate asutuste todtajatele voib hUvitada isikliku s6iduauto
t66alasteks s6itudeks kasutamise kulud linnavalitsuse hallatavate asutuste juhi

kdskkirjas kehtestatud korras.

(1) Kohtla-Jdrve Linnavalitsuse 21. jaanuari 2014. a mddrus nr 1 ,,Kohtla-Jdrve
Linnavalitsuse hallatavate asutuste t66tajate t66tasustamise ja toetuste maksmise kord"
tunnistatakse kehtetuks.

(2) Mddrus j6ustub 1. jaanuaril 2015. a.

Jevgeni Solovjov
linnapea I Anna Generalova

linnasekretdr


