Selgitus:


Eesti Vabariigis on eesmärk kooliõpetaja ja lasteaiaõpetaja palgamäärad ühtlustada või
vähemalt lähendada. Esimene samm tehti 01.09.2017 kui motiveeriti lasteaiapidajaid
tõstma lasteaiaõpetajate alampalgamäär 840 euroni. Valdadele ja linnadele eraldatakse
toetusfondi koosseisus selleks sihtotstarbelist toetust.



„Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi
vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“:

§ 12. Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus
(1) Koolieelsete
lasteasutuste
õpetajate
(edaspidi lasteaiaõpetaja)
tööjõukulude
toetust
(edaspidi toetus) antakse kohaliku omavalitsuse üksustele vastavalt lõikele 2 lasteaiaõpetaja
töötasu alammäära suurendamisega kaasnevate lisakulude osaliseks katmiseks
(2) Tasandustoetuseks arvestatakse 2017. aastal 85% ja 2018. aastal 67% arvestuslikust lisakulu
vajadusest koos tööjõukuludega kaasnevate maksude ja sotsiaalkindlustusmaksega. Arvestusliku
lisakulu vajadus 2017. aasta septembrist detsembrini ja 2018. aastal leitakse, korrutades lõike 3
kohaselt vastavaks perioodiks nõutud alammäära ja kohaliku omavalitsuse üksuse 2017. aasta
1. aprilli seisuga kehtinud kõrgharidusega lasteaiaõpetaja töötasu alammäära vahe
munitsipaallasteaedade lasteaiaõpetajate ametikohtade arvuga eelneva aasta 10. novembri
seisuga EHIS-e andmetel. 2019. aastast alates hinnatakse tasandustoetus võrdseks 2018. aasta
kohta arvutatud tasandustoetusega.
(3) Kohaliku omavalitsuse üksusele antakse toetust juhul, kui tema vastaval aastal kehtiv
lasteaiaõpetaja
töötasu
alammäär
on:
3) 2019. aasta 1. jaanuarist vähemalt 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud
tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse
saamise aastal.
(4) Kohaliku omavalitsuse üksus võib toetust kasutada lasteaiaõpetajate ja tugispetsialistide
tööjõukulude katmiseks või tugiteenuste kättesaadavuse tagamiseks.
(5) Kohaliku omavalitsuse üksus esitab andmed lasteaiaõpetajate kinnitatud töötasu alammäära
kohta Haridus- ja Teadusministeeriumile hiljemalt toetuse andmise aasta 30. jaanuariks.




2020.aasta toetusfondi koosseisus on lasteaiatoetuse summa 83233 eurot.
2020.aastal on kooliõpetaja töötasu alammäär 1315eurot. Lasteaia õpetaja palga
alammäär on arvestatud sellest määrast lähtuvalt.



Vinni valla seitsmes koolieelse lasteasutuse teenust osutavas majas töötab kokku 38
rühmaõpetajat, neile lisanduvad muusika- ja liikumisõpetajad ,magistrikraadiga või
sellega võrdsustatud tasemel rühmaõpetajaid on
neist 15, (kõrghariduseta
lasteaiaõpetajaid on kokku 10, neist kahel on kõrgharidus omandamisel).

§ 18. Lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded
Lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]
§
371. Määruses
sätestatud
kvalifikatsiooninõuete
kohaldamine
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]
Käesolevas määruses sätestatud kvalifikatsiooninõudeid ei kohaldata pedagoogide suhtes, kes enne
2013. aasta 1. septembrit töötavad lasteasutuses pedagoogina, vastates või olles loetud vastavaks
käesolevaga määrusega enne 2013. aasta 1. septembrit vastaval ametikohal töötamiseks esitatud
kvalifikatsiooninõuetele.

