EELNÕU (OE 36)

ALUTAGUSE VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Iisaku

21. detsember 2017 nr

Lasteaiaõpetaja ja õpetaja abi töötasu alammäära kehtestamine 2018. aastaks
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27
lõike 11 ja Vabariigi Valitsuse 06.02.2015. a määruse nr 16 «Riigieelarve seaduses kohaliku
omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja
kord» § 12 lõike 3 punkti 2 ja lõike 5 alusel
Alutaguse Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kinnitada Alutaguse valla koolieelsete lasteasutuste kõrgharidusega lasteaiaõpetaja
täistööajaga töötamise korral töötasu alammääraks 1050,00 eurot kuus.
2. Kinnitada Alutaguse valla koolieelsete lasteasutuste lasteaiaõpetaja abi töötasu
alammääraks 650,00 eurot kuus.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Alutaguse Vallavolikogule vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast,
millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Raivo Raap
Volikogu esimees

SELGITUS
Vastavalt 27.09.2017 Vabariigi Valitsuses kinnitatud riigieelarvele on 2018. a-l arvestatud
üldhariduskooli õpetaja palga alammääraks 1150 eurot. Vabariigi Valitsus on otsustanud
toetada lasteaiaõpetajate palgatõusu järgnevatel aastatel. Vabariigi Valitsuse 6. veebruari
2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud
toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” sätestab lasteaiaõpetajate
tööjõukulude toetuse jaotamise põhimõtted. Omavalitsusüksusele antakse toetust juhul, kui
tema vastaval aastal kehtiv lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on 2018. aasta 1. jaanuarist
vähemalt 85% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast 2018. aastal s.o 978 eurot.
Kohalikele omavalitsustele eraldatakse 2018. a-l riiklikku toetust lasteaiaõpetajate
tööjõukulude toetuseks kogusummas 13,5 milj eurot.
2018. a toetuse eraldamisel saadakse eelkooliealiste laste arv Eesti Hariduse Infosüsteemist
10. novembri 2017 seisuga. Tasandustoetuseks arvestatakse 2018. aastal 67% arvestuslikust
lisakulu vajadusest koos tööjõukuludega kaasnevate maksude ja sotsiaalkindlustusmaksega.
Arvestusliku lisakulu vajadus 2018. aastal leitakse, korrutades 2018. a-ks nõutud alammäära
ja kohaliku omavalitsuse üksuse 2017. aasta 1. aprilli seisuga kehtinud kõrgharidusega
lasteaiaõpetaja
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vahe
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ametikohtade arvuga 10. novembri 2017 seisuga EHIS-e andmetel. Tasandustoetuse
arvutamisel võetakse arvesse, et ühinemise tulemusena ei saaks ühinevad kohaliku
omavalitsuse üksused kokku vähem toetust võrreldes olukorraga, kus nad ei oleks ühinenud.
Toetussummad omavalitsuste lõikes saame Teile edastada, kui oleme saanud 10. novembril
2017
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munitsipaallasteaedade õpetajate täistööajale taandatud ametikohtade arvu kohta. Samuti
ootame kohalike omavalitsuste otsuseid lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kohta alates
2018. aasta 1. jaanuarist. Kohaliku omavalitsuse üksus esitab andmed lasteaiaõpetajate
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