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Narva munitsipaalkoolide palgakorralduse pohimotete kooskOiastamine 

1. Asjaolud ja menetluse kaik 
Pohikooli- ja giimnaasiumiseaduse kohaselt kuulub direktori padevusse kooli palgakorralduse 
pohimotete kehtestamine. Kooskolas seadusega esitab koolidirektor dokumenti kooli pidajale 
kooskolastamiseks (PGS § 71 192 P 4). Munitsipaalkoolide pidajaks on linn. Seadusega kohaliku 
omavalitsusuksuse padevusse antud kusimusi otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu. Narva 
Linnavolikogu on 23.01.2014. a maarusega nr 1 delegeerinud pohikooli- ja gumnaasiumiseaduse 
§ 71 loike 2 punktiga 4 kooli pidaja padevusse antud Ulesande lahendamine Narva 
Linnavalitsusele, 
Narva munitsipaalkoolide direktorid on palgakorralduse pohimotteid esitanud ja need on Narva 
Linnavalitsuse Kultuuriosakonna poolt labi vaadatud. 

2. Oiguslikud alused 
Kooskolas pohikooli- ja gumnaasiumiseaduse § 71 loike 2 punktiga 4 kehtestab direktor kooli 
palgakorralduse pohimotted, esitades need enne kehtestamist kooskolastamiseks kooli pidajale. 

3.0tsus
 
Kooskolastada jargmised dokumendid:
 
3.1 Narva 6. Kooli palgakorralduse pohimotted; 
3.2 Narva Eesti Glimnaasiumi palgakorralduse pohimotted; 
3.3 Narva KeeltelUtseumi palgakorralduse pohimotted; 
3.4 Narva Kesklinna Giimnaasiumi palgakorralduse pohimotted; 
3.5 Narva Kreenholmi Gumnaasiumi palgakorralduse pohimotted; 
3.6 Narva Pahklimae Giimnaasiumi palgakorralduse pohimotted; 
3.7 Narva Paju Kooli palgakorralduse pohimotted; 
3.8 Narva Soldino Gtimnaasiumi palgakorralduse pohimotted; 
3.9 Narva Taiskasvanute Kooli palgakorralduse pohimotted, 

4. Rakendussatted 
4.1 Korraldus joustub seadusega satestatud korras. 
4.2 Korraldust v5ib vaidlustada Tartu H	 uskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul Narva 

Linna . suse n olt korra teata ~stegemise paevast arvates. 
! 

Ants Liimets 
Linnasekretar 



Narva Linnavalitsuse 22.07.2015 korralduse nr 708-k 
lisa 3.9 

Narva Taiskasvanute Kooli palgakorralduse pohimdtted 

§ 1. i'rldpohimotted 
(I) Tootajate tootasude kokkuleppimisel ning maksmisel lahtutakse toolepingu seadusest 

ning kaesolevast dokumendist. Pohipalga maaramise alus on asutusele kinnitatud 
eelarve, asutuse kinnitatud tookohtade koosseis (sh tookohtade arv pohipalgaastmete 
loikes) ja kaesolev dokument. 

(2) Asutus jargib vordse kohtlemise pohimotet. 
(3) Tootasu arvestusperiood	 on kalendrikuu. Tootasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil 

tOOtaja taitis talle pandud iilesandeid. Tootasu makstakse iiks kord kuus tOOtaja 
toolepingus ettenahtud kuupaeval, 

(4) Tootaja tOoaja arvestus toimub tooajatabeli alusel. Tooajatabeli koostamise eest vastutab 
direktor. Summeeritud tOoaja arvestuse korral arvestatakse tOotaja kokkulepitud tooaega 
seitsmepaevase ajavahemiku kohta arvestusperioodi jooksul. Summeerimise perioodiks 
(arvestusperioodiks) voib olla kuni 4 kuud ning tooaega arvestatakse summeeritud tooaja 
puhul arvestusperioodi Iopus. 

§ 2. Tootasu maaramine 
(I) Toota]a pohipalk lepitakse tootaja ja direktori vahel kokku toolepingus v5i selle lisas. 
(2) Tootaja muutuvpalga (tulemuspalk,	 preemia, lisatasud) ja asendustasu maaratakse 

direktori kaskkirjaga, Muutuvpalga maksmise aluseks olev kaskkiri peab olema 
p5hjendatud. 

(3) Tootajate illetunnitoo eest, ooajal tootamise eest v5i riigipiihal tootamise eest lisatasu 
maksmise aluseks on lisaks ka tooajatabel. 

(4) Tootajal on 5igus saada tooiilesannete taitmise eest pohipalka alates tookohale asumise 
paevast kuni tOosuhete Ioppemiseni. 

(5) Tootajale voib katseajal miliirata kuni 20% vastava pohipalgaastme madalama pohipalga, 
v.a 5igusaktide alusel kehtestatud tootasu alammaarade puhul. 

§ 3. Tulemuspalk ja preemia 
(I) Tulemuspalk ja preemia on muutuvpalga iiks komponentidest, mida voib tootajale 

maksta k5rgekvaliteedilise tOosoorituse v5i erakordsete tooalaste saavutuste eest. 
(2) Tulemuspalga v5i preemia maksmise ettepaneku koos p5hjendustega esitab direktorile 

tootaja vahetu juht ning iga tootaja individuaalset panust toosoorituste saavutamisel tasu 
miliiraja pohjendab tootajale tasu suurust. 

(3) Kui tulemuspalga v5i preemia maksmise aluseks on	 asutuse kollektiivsed tulemused, 
makstakse tasu koikidele tootajatele vordsetel alustel. 

(4) Tulemuspalga	 ja preemia suuruse maaramisel peab arvestama, et kogu muutuvpalga 
osakaal on kuni 20% tootajale kalendriaasta jooksul mliliratud pohipalgast (v. a. 
riigieelarvest tootasu saavad tootajad), 

(5) Tulemuspalkaja preemiat ei maksta: 
1) tootajale katseajal; 
2) toolepingu seaduse § 88 loike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud tOotajale aasta jooksul 

hoiatuse tegemisest. 

§ 4. Lisatasu talendavate tooiilesannete taitmise eest 
(l) Tootajale makstakse lisatasu tOoiilesannete kirjelduse valiste iilesannete taitmise eest. 



(2) Tooiilesannete kirjelduse valiste ulesannete taitmise eest v5ib lisatasu maksta vaid juhul, 
kui lisatasu maksmises on kokku lepitud enne lisaiilesande taitmist, Sellekohase 
kokkuleppe kohta annab direktor kaskkirja. 

(3) Lisatasu Uldjuhul voib maarata kuni kuueks kuuks, pedagoogidele voib lisatasu maarata 
kuni Uheksaks kuuks. 

(4) Uhes kalendrikuus lisatasu tOoiilesannete kirjelduse valiste lilesannete taitmise eest ei 
v5i maksta enam kui 30% tOotaja pohipalgast. Lisatasu maaramisel peab arvestama, et 
kogu muutuvpaIga osakaaI on kuni 20% tootajale kalendriaasta jooksul maaratud 
pohipalgast. Antud loikes satestatut ei kohaldata riigieelarvest tootasu saavate tootajate 
suhtes. 

(5) Lisatasu maaratakse Uhekordse v5i perioodilise lisatasuna. Kui	 on alust eeldada, et 
lisatilesanded muutuvad alaliseks, muudetakse tootaja tOoUlesannete kirjeldust ning 
vaadatakse tile tema pohipalk. 

§ 5. Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord 
(I) Kalendriaastajooksul tOotajale makstav muutuvpalga kogusumma on kuni 20% tootajale 

sama kalendriaasta jooksul maaratud pchipalga kogusummast, v.a riigieelarvest tootasu 
saavad tootajad. Kalendriaasta pohipalga kogusumma sisse ei arvestata tOotajale selle 
kalendriaasta jooksul valja makstud puhkusetasusid. 

(2) Tulemuspalkaja preemiat ei maksta, kui tOosuhe tootajaga on loppenud. 

§ 6. Lisatasu eritingimustes tOotamise eest 
(l) Tootajale voib maksta lisatasusid uletunnitoo, valveaja, ootoo v5i riigipUhal tOotamise 

eest. 
(2) Uletunnitoo eest voimaldatakse tootajale vaba aega uletunnitooga vordses ulatuses, kui 

ei ole kokku lepitud uletunnitoo hUvitamist rahas. Uletunnitoo hllvitamisel rahas 
makstakse tootajale 1,5-kordset pohipalka. Kui illetunnitoo hUvitatakse rahas, peavad 
Uletunnid kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tOoajatabelis ning lisatasu tuleb 
maksta valja sama arvestusperioodi lopus. 

(3) Valveaja eest makstakse tOotajale lisatasu 10% tootaja p5hipalgast voi v5imaldatakse 
tootaja taotlusel talle taiendavat vaba aega 25% valveaja kestusest. Kui valveaeg 
hUvitatakse rahas, peab valveaeg kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas 
tooajatabelis ning lisatasu tuleb maksta valja sama arvestusperioodi lopus. 

(4) Ooajal	 tootamise eest makstakse tootajale 1,25-kordset pohipalka, kui nimetatud 
kohustus ei sisaldu tema tOoUlesannete kirjelduses ja seda ei ole arvestatud tema 
pohipalga maaramisel, voi voimaldatakse tOOtaja taotlusel talle taiendavat vaba aega 
pool ooajal tootatud aja kestusest. Kui ooajal tootamine hUvitatakse rahas, peavad 
tootatud tunnid kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tooajatabelis ning lisatasu 
tuleb maksta valja sama arvestusperioodi lopus. 

(5) RiigipUhal tootamise eest makstakse tootajale 2-kordset pohipalka voi voimaldatakse 
tootaja taotlusel talle taiendavat vaba aega riigipUhal tootarud ajaga vordses ulatuses. 
Kui riigipUhal tOotamine hUvitatakse rahas, peavad tootatud tunnid kajastuma 
arvestusperioodi kohta peetavas tooajatabelis ning lisatasu tuleb maksta valja sama 
arvestusperioodi Iopus. 

§ 7. Asendustasu 
(l) Direktor voib puuduva tOotaja asendamiseks juhul, kui asutuse too oleks tOotaja 

puudumise t5ttu takistatud ja asendaja tookohale votmine ei ole voimalik v5i 
otstarbekas: 

1) anda puuduva tOotaja Ulesanded osaliselt Uhele tootaiale v5i	 jagada puuduva tootaja 
ulesanded taielikult teiste tOotajate vahel, vabastamata neid oma illesannete taitmisest; 



2) anda puuduva toOtaja iilesanded osaliselt v6i taielikult iihele v6i mitmele teisele 
tootajale, vabastades nad vastavalt kas osaliselt v6i taielikult nende oma iilesannete 
taitmisest. 

(2) Tootaja v6ib kaesoleva paragrahvi loike 1 alusel puuduva tootaja iilesandeid taita iile 60 
kalendripaeva kalendriaastas toOtaja kirjalikku taasesitamist voimaldavas vormis antud 
n6usolekul. 

(3) Puuduva tOotaja iilesannete taitmisest voib keelduda tootaja, kes on rase v6i kasvatab 
kolmeaastast v6i puudega last. 

(4) Lisatasu puuduva tootaja asendamise eest kaesoleva paragrahvi loike 1 punkti	 I alusel 
voib maksta vaid tOotajale, kelle tooiilesannete kirjelduse jargne kohustus ei ole 
asendada puuduvat tootajat v6i kui asendamine tingib vorreldes tOoiilesannete 
kirjelduses ettenahtuga tookoormuse olulise suurenemise. Lisatasu puuduva tOotaja 
iilesannete taitmise eest makstakse lahtuvalt asendatava tOotaja pohipalgast 
proportsionaalselt asendavale tootajale antud asendatava tOotaja iilesannete mahuga. 

(5) Tootajale, kes kaesoleva paragrahvi loike 1 punkti 2 alusel asendab puuduvat tootajat, 
sailitatakse tema senine tOotasu. Kui asendatava tootaja pchipalk on suurem, siis voib 
asendavale tootajale maksta suuremat pohipalka, vottes arvesse asendavale tootajale 
antud asendatava tootaja iilesannete mahtu. 

§ 8. Tasustamine tooalasel koolitusel osalemise ja tOoiilesannete taitmise takistuse 
korral 

(I) Tootajale sailitatakse tooalasel koolitusel osalemise ajal keskmine tootasu. 
(2) Tootajale sailitatakse keskmine tootasu moistliku aja eest, kui tOoiilesandeid ei taideta 

liihiajalise isikliku v6i perekondliku takistuse korral. 

§ 9. Hiivitis tOotaja toovoime kaotuse voi hukkumise korral 
(l) Tootaja tunnistamisel ptlsivalt toov6imetuks v6i hukkumisel seoses tOOiilesannete 

taitmisega 6nnetusjuhtumi v6i tema vastu toimepandud riinde v6i tema poolt kuriteo 
tokestamise tagajarjel makstakse huvitisi jargmiselt: 

1) Tootaja tunnistamisel piisivalt t6ov6imetuks makstakse talle hilvitist lahtudes 
Sotsiaalkindlustusameti esmakordse piisiva tOov6imetuse ekspertiisi otsusest toov6ime 
osalise kasutuse korral tootaja iihe kuu pohipalga ulatuses ja toov6ime taieliku kaotuse 
korral kolme kuu pohipalga ulatuses; 

2) Tootaja hukkumisel makstakse tema lapsele, vanemale ja lesele ning perekonnaseaduse 
tahenduses tema iilalpidamisel olnud teisele isikule tihekordset hiivitist kuni hukkunud 
tootaja kuue kuu pohipalga ulatuses. 

(2) Tootajale maaratakse htlvitist asutuse juhi kaskkirjaga. 

§ 10. Palgatingimuste taitmise kontroll
 
Asutusele eraldatud palgafondi otstarbeka ja saastliku kasutamise eest vastutab direktor.
 

§ 11. Rakendussatted 
(l) Kaesoleva dokumendiga kehtestatud muutuvpalga piirang ei laiene t6otajatele, kes 

taidavad taiendavaid iilesandeid projektide realiseerimisel struktuurtoetuste fondidest 
saadavate sihtotstarbeliste vahendite arvelt.(:lV pohimotteid ei kohaldata teiste 6igusaktidega reguleeritud juhtudel. 

Ants Liimets 
Linnasekretar 



Narva Linnavalitsuse 22.07.2015 korralduse nr 708-k 
lisa 3.8 

Narva Soldino giimnaasiumi palgakorralduse pohimotted 

§ 1. fJIdpohimotted 
(1) Tootajate tootasude kokkuleppimisel ning maksmisel Iahtutakse toolepingu seadusest 

ning kaesolevast dokumendist. Pohipalga maaramise alus on asutusele kinnitatud 
eelarve, asutuse kinnitatud tookohtade koosseis (sh tOokohtade arv pohlpalgaastmete 
loikes) ja kaesolev dokument. 

(2) Asutus jargib vordse kohtlemise pohimotet, 
(3) Tootasu arvestusperiood	 on kalendrikuu. Tootasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil 

tootaja taitis talle pandud ulesandeid. Tootasu makstakse ilks kord kuus tootaja 
toolepingus ettenahtud kuupaeval, 

(4) Tootaja tOoaja arvestus toimub tooajatabeli alusel. Tooajatabeli koostamise eest vastutab 
direktor. Summeeritud tooaja arvestuse korral arvestatakse tootaja kokkulepitud tooaega 
seitsmepaevase ajavahemiku kohta arvestusperioodi jooksuI. Summeerimise perioodiks 
(arvestusperioodiks) voib olla kuni 4 kuud ning tOoaega arvestatakse summeeritud tooaia 
puhul arvestusperioodi lopus. 

§ 2. Tootasu miHiramine 
(1) Tootaja pohipalk lepitakse tootaja ja direktori vahel kokku toolepingus voi selle lisas. 
(2) Tootaja muutuvpalga (tulemuspalk,	 preemia, lisatasud) ja asendustasu maaratakse 

direktori kaskkirjaga. Muutuvpalga maksmise aluseks olev kaskkiri peab olema 
pohjendatud. 

(3) Tootajate uletunnitoo eest, ooajal tootamise eest voi riigipilhal tootamise eest lisatasu 
maksmise aluseks on lisaks ka t6oajatabel. 

(4) Tootajal on oigus saada t66iilesannete taitmise eest pohlpalka alates tookohale asumise 
paevast kuni tOosuhete loppemiseni. 

(5) Tootajale voib katseajal rnaarata kuni 20% vastava pohipalgaastme madalama pohipaiga, 
v.a oigusaktide alusel kehtestatud tOotasu alammaarade puhul. 

§ 3. Tulemuspalkja preemia 
(l) Tulemuspalk ja preemia on muutuvpalga ilks kornponentidest, mida voib t06tajaie 

maksta kergekvaliteediltse toosoorituse voi erakordsete tooalaste saavutuste eest. 
(2) Tulemuspalga voi preemia maksmise ettepaneku koos pohjendustega esitab direktorile 

tootaja vahetu juht ning iga tootaja individuaalset panust tOosoorituste saavutamisel tasu 
maaraja pohjendab tOotajale tasu suurust. 

(3) Kui	 tulemuspalga voi preemia maksmise aluseks on asutuse voi struktuuriiiksuse 
kollektiivsed tulemused, makstakse tasu koikidele tootajatele vordsetel alustel. 

(4) Tulemuspalga	 ja preemia suuruse maaramisel peab arvestama, et kogu muutuvpalga 
osakaal on kuni 20% tootajale kalendriaasta jooksul maaratud pchipalgast (v. a. 
riigieelarvest tOotasu saavad toOtajad). 

(5) Tulemuspalkaja preemiat ei maksta: 
I) tootajale katseajal; 
2) toolepingu seaduse § 88 loike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud tootajale aasta jooksul 

hoiatuse tegemisest. 

§ 4. Lisatasu tdiendavate tooiilesannete taitmise eest 
(I) Tootajale makstakse lisatasu tooiilesannete kirjelduse valiste tilesannete taitmise eest. 



(2) T05tilesannete kirjelduse valiste tllesannete taitrnise eest voib lisatasu maksta vaid juhul, 
kui lisatasu maksmises on kokku lepitud enne lisaulesande taitmist. Sellekohase 
kokkuleppe kohta annab direktor kaskkirja, 

(3) Lisatasu uldjuhul voib maarata kuni kuueks kuuks, pedagoogidele voib lisatasu maarata 
kuni Uheksaks kuuks. 

(4) Uhes kalendrikuus voib lisatasu tOotilesannete kirjelduse valiste tilesannete taitmise eest 
ei voi maksta enam kui 30% t06taja pohipalgast. Lisatasu maaramisel peab arvestarna, et 
kogu muutuvpalga osakaal on kuni 20% t60tajale kalendriaasta jooksul maaratud 
pohipalgast. Antud loikes satestatut ei kohaldata riigieelarvest t66tasu saavate to6tajate 
suhtes. 

(5) Lisatasu maaratakse Uhekordse voi perioodilise lisatasuna. Kui	 on alust eeldada, et 
lisatilesanded muutuvad alaliseks, muudetakse tootaja tOoiilesannete kirjeldust ning 
vaadatakse tile tema pohipalk. 

§ 5. Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord 
(1) Kalendriaasta jooksul tootajale makstav muutuvpalga kogusumma	 on kuni 20% 

tootajale sama kalendriaasta jooksul maaratud pohipalga kogusummast, v.a 
riigieelarvest t66tasu saavad tOOtajad. Kalendriaasta pohipalga kogusumma sisse ei 
arvestata t06tajale selle kalendriaasta jooksul valja makstud puhkusetasusid. 

(2) Tulemuspalka ja preemiat ei maksta, kui toosuhe tootajaga on loppenud. 

§ 6. Lisatasu eritingimustes toOtamise eest 
(1) Tootajale voib maksta lisatasusid uletunnitoo, valveaja, 66tOo voi riigipuhal tootamise 

eest. 
(2) Uletunnitoo eest voirnaldatakse t60tajale vaba aega nletunnitooga vordses ulatuses, kui 

ei ole kokku lepitud iiletunnitoo hlivitamist rahas. UletunnitOo huvitamisel rahas 
makstakse tootajale 1,5-kordset pohipalka. Kui uletunnitoo hUvitatakse rahas, peavad 
tiletunnid kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tOoajatabelis ning lisatasu tuleb 
maksta valja sarna arvestusperioodi lopus, 

(3) Valveaja eest makstakse t05tajale lisatasu 10%	 tOOtaja pohipalgast voi voimaldatakse 
to6taja taotlusel talle taiendavat vaba aega 25% valveaja kestusest. Kui valveaeg 
hiivitatakse rahas, peab valveaeg kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas 
tOoajatabelis ning lisatasu tuleb maksta valja sarna arvestusperioodi lopus. 

(4) 06ajal t55tamise eest makstakse tootajale 1,25-kordset pohipalka, kui nimetatud 
kohustus ei sisaldu tema t56tilesannete kirjelduses ja seda ei ole arvestatud tema 
pohipalga maaramisel, voi volmaldatakse t55taja taotlusel talle taiendavat vaba aega 
pool 55ajal tootatud aja kestusest. Kui 66ajal tootamine hiivitatakse rahas, peavad 
toOtatud tunnid kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tOoajatabelis ning lisatasu 
tuleb maksta valja sama arvestusperioodi lopus. 

(5) Riigipuhal tootamise eest makstakse tOotajale 2-kordset pohipalka voi voirnaldetakse 
t05taja taotlusel talle taiendavar vaba aega riigipiihal tootatud ajaga vordses ulatuses. 
Kui riigipUhal tootarnine huvitatakse rahas, peavad t50tatud tunnid kajastuma 
arvestusperioodi kohta peetavas tooajatabelis ning lisatasu tuleb maksta valja sama 
arvestusperioodi lopus. 

§ 7. Asendustasu 
(1) Direktor voib puuduva to6taja asendamiseks juhul, kui asutuse tOo oleks tootaja 

puudumise tOttu takistatud ja asendaja tookohale votmine ei ole voimalik voi 
otstarbekas: 

1) anda puuduva t05taja iilesanded osaliselt uhele tootajale voi jagada puuduva t55taja 
tilesanded taielikult teiste t55tajate vahel, vabastamata neid oma tilesannete taitmisest; 



2) anda puuduva tootaja Ulesanded osaliselt v6i taielikult uhele v6i mitmele teisele 
tOotajale, vabastades nad vastavalt kas osaliselt v6i taielikult nende oma Ulesannete 
taitmisest. 

(2) Tootaja voib kaesoleva paragrahvi loike 1 alusel puuduva tOOtaja Ulesandeid taita Ule 60 
kalendripaeva kalendriaastas tOotaja kirjalikku taasesitamist voimaldavas vormis antud 
nousolekul. 

(3) Puuduva tootaja Ulesannete taitmisest voib kee1duda tOotaja, kes on rase v6i kasvatab 
kolmeaastast v6i puudega last. 

(4) Lisatasu puuduva tOotaja asendamise eest kaesoleva paragrahvi loike 1 punkti 1 alusel 
voib maksta vaid tootajale, kelle tooUlesannete kirjelduse jargne kohustus ei ole 
asendada puuduvat tOotajat voi kui asendamine tingib vorreldes tooUlesannete 
kirjelduses ettenlihtuga tOokoormuse olulise suurenemise. Lisatasu puuduva tootaja 
Ulesannete taitmise eest makstakse lahtuvalt asendatava tootaja pohipalgast 
proportsionaalselt asendavale tOotajale antud asendatava tOotaja Ulesannete mahuga. 

(5) Tootajale, kes kaesoleva paragrahvi loike 1 punkti 2 alusel asendab puuduvat tOotajat, 
sailitatakse tema senine tootasu. Kui asendatava tOotaja pohipalk on suurem, siis voib 
asendavale tootajale maksta suuremat pohipalka, vottes arvesse asendavale tootaiale 
antud asendatava tOotaja Ulesannete mahtu. 

§ 8. Tasustamine tooalasel koolitusel osalemise ja tOoiilesannete taitmise takistuse 
korral 

(1) Tootajale sailitatakse tooalasel koolitusel osalemise ajal keskmine tOotasu. 
(2) Tootajale sailitatakse keskmine tOotasu moistliku aja eest, kui tOoUlesandeid ei taideta 

llihiajalise isikliku voi perekondliku takistuse korral. 

§ 9. Hiivitis tootaja toovoime kaotuse voi hukkumise korral 
(l) Tootaja tunnistamisel plisivalt tOov6imetuks v6i hukkumisel seoses tOoUlesannete 

taitmisega 6nnetusjuhtumi v6i tema vastu toimepandud riinde v6i tema poolt kuriteo 
tokestamise tagajlirjel makstakse hilvitisi jargmiselt: 

1) Tootaja tunnistamisel plisivalt toov6imetuks makstakse talle hllvitist lahtudes 
Sotsiaalkindlustusameti esmakordse pusiva tOovoimetuse ekspertiisi otsusest tOovoime 
osalise kasutuse korral tOotaja Ilhe kuu pohipalga ulatuses ja tOovoime taieliku kaotuse 
korral kolme kuu pohipalga ulatuses; 

2) Tootaja hukkumisel makstakse tema lapsele, vanemale ja lesele ning perekonnaseaduse 
tlihenduses tema Ulalpidamisel olnud teisele isikule tlhekordset htlvitist kuni hukkunud 
tootaja kuue kuu pohipalga ulatuses. 

(2) Tootajale maaratakse hiivitist asutuse juhi kaskkirjaga. 

§ 10. Palgatingimuste taitmise kontroll
 
Asutusele eraldatud palgafondi otstarbekaja slilistliku kasutamise eest vastutab direktor.
 

§ 11. Rakendussatted 
(l) Kaesoleva dokumendiga kehtestatud muutuvpalga piirang ei laiene tootajatele, kes 

taidavad taiendavaid Ulesandeid projektide realiseerimisel struktuurtoetuste fondidest 
saadavate sihtotstarbeliste vahendite arvelt. 

(2) Palgakorralduse pohimotteid ei kohaldata teiste oigusaktidega reguleeritud juhtudel. 

dW 
Ants Liimets 
Linnasekretar 



Narva Linnavalitsuse 22.07.2015 korralduse nr 708-k 
lisa 3.7 

Narva Paju Kooli palgakorralduse pohimotted 

§ 1. iJIdpohimotted 
(1) Tootajate tootasude kokkuleppimisel ning maksmisel lahtutakse toolepingu seadusest 

ning kaesolevast dokumendist. Pohipalga maaramise alus on asutusele kinnitatud 
eelarve, asutuse kinnitatud tookohtade koosseis (sh tookohtade arv pohipalgaastmete 
loikes) ja kaesolev dokument. 

(2) Asutus jargib vordse kohtlemise pohimotet, 
(3) Tootasu arvestusperiood	 on kalendrikuu. Tootasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil 

tootaja taitis talle pandud iilesandeid. Tootasu makstakse ilks kord kuus tootaja 
toolepingus ettenahtud kuupaeval. 

(4) Tootaja tooaja arvestus toimub tOoajatabeli alusel. Tooajatabeli koostamise eest vastutab 
direktor. Summeeritud t60aja arvestuse korral arvestatakse tootaja kokkulepitud tooaega 
seitsmepaevase ajavahemiku kohta arvestusperioodi jooksul. Summeerimise perioodiks 
(arvestusperioodiks) voib olla kuni 4 kuud ning tooaega arvestatakse summeeritud t06aja 
puhul arvestusperioodi lopus. 

§ 2. Tootasu maaramine 
(1) Tootaja pohipalk lepitakse tootaja ja direktori vahel kokku toolepingus voi selle lisas. 
(2) T50taja muutuvpalga	 (tulemuspalk, preemia, lisatasud) ja asendustasu maaratakse 

direktori kaskkirjaga. Muutuvpalga maksmise aluseks olev kaskkiri peab olema 
pohjendatud. 

(3) Tootajate tiletunnitoo eest, 50ajal tOotamise eest voi riigiplihal tootamise eest lisatasu 
maksmise aluseks on lisaks ka tooajatabel. 

(4) Tootajal on oigus saada tooulesannere taitmise eest pohipalka alates tookohale asumise 
paevast kuni tOosuhete loppemiseni. 

(5) Tootajale voib katseajal maarata kuni 20% vastava pohipalgaastme madalama pohipalga, 
v.a oigusaktide alusel kehtestatud tootasu alammaarade puhul. 

§ 3. Tulemuspalk ja preemia 
(1) Tulemuspalk	 ja preemia on muutuvpalga ilks komponentidest, mida voib tootajale 

maksta korgekvaliteedilise toosoorituse voi erakordsete tooalaste saavutuste eest. 
(2) Tulemuspalga voi preemia maksmise ettepaneku koos pohjendustega esitab direktorile 

tootaja vahetu juht ning iga tOotaja individuaalset panust toosoorituste saavutamisel tasu 
maaraja pdhjendab tOotajale tasu suurust. 

(3) Kui	 tulemuspalga voi preemia maksmise aluseks on asutuse voi struktuuriUksuse 
kollektiivsed tulemused, makstakse tasu koikidele tootajatele v6rdsetel alustel. 

(4) Tulemuspalga ja preemia suuruse maaramisel peab arvestama, et kogu muutuvpalga 
osakaal on kuni 20% tootajale kalendriaasta jooksul maaratud pohipalgast (v. a. 
riigieelarvest tootasu saavad tOotajad). 

(5) Tulemuspalkaja preemiat ei maksta: 
1) tootajale katseajal; 
2) toolepingu seaduse § 88 loike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud tootajale aasta jooksul 

hoiatuse tegemisest. 

§ 4. Lisatasu taiendavate tooiilesannete taitmise eest 
(1) Tootajale makstakse lisatasu t60Ulesannete kirje1duse valiste ulesannete taitmise eest. 



2) anda puuduva t55taja iilesanded osaliselt voi taielikult Uhele voi mitmele teisele 
tootajale, vabastades nad vastavalt kas osaliselt v5i taielikult nende oma iilesannete 
taitmisest. 

(2) Tootaja voib kaesoleva paragrahvi loike 1 alusel puuduva tootaja Ulesandeid taita Ule60 
kalendripaeva kalendriaastas tootaja kirjalikku taasesitamist vOimaldavas vormis antud 
nousolekul. 

(3) Puuduva t06taja tilesannete taitmisest voib keelduda tootaja, kes on	 rase v5i kasvatab 
kolmeaastast voi puudega last. 

(4) Lisatasu puuduva t66taja asendamise eest kaesoleva paragrahvi loike 1 punkti 1 alusel 
voib maksta vaid t56tajale, kelle tooiilesannete kirjelduse jargne kohustus ei ole 
asendada puuduvat tootajat v6i kui asendamine tingib v6rreldes tooulesannete 
kirjelduses ettenshtuga tookoormuse olulise suurenemise. Lisatasu puuduva tootaja 
Ulesannete taitmise eest makstakse lahtuvalt asendatava t06taja p6hipalgast 
proportsionaalselt asendavale t06tajale antud asendatava tOotaja iilesannete mahuga. 

(5) Tootajale, kes kaesoleva paragrahvi loike 1 punkti 2 alusel asendab puuduvat tootajat, 
sailitatakse tema senine tootasu. Kui asendatava tootaja pohipalk on suurem, siis voib 
asendavale tootajale maksta suuremat pohipalka, vottes arvesse asendavale tootajale 
antud asendatava tOotaja ulesannete mahtu. 

§ 8. Tasustamine tooalasel koolitusel osalemise ja tooiilesannete taltmise takistuse 
korral 

(1) Tootajale sailitatakse tooalasel koolitusel osalemise ajal keskmine tootasu. 
(2) Tootajale sailitatakse keskmine tOotasu moistliku aja eest, kui t06Ulesandeid ei taideta 

liihiajalise isikliku voi perekondliku takistuse korral. 

§ 9. Hiivitis tootaja toovOime kaotuse voi hukkumise korral 
(1) Tooteja tunnistamisel pUsivalt t06voimetuks voi hukkumisel seoses tootilesannete 

taitmisega onnetusjuhtumi voi tema vastu toimepandud rUnde voi tema poolt kuriteo 
tokestamise tagajarjel makstakse hUvitisi jargrniselt: 

1) Tootaja tunnistamisel piisivalt tOovoimetuks makstakse talle hUvitist Iahtudes 
Sotsiaalkindlustusameti esmakordse pUsiva t06voimetuse ekspertiisi otsusest t56voime 
osalise kasutuse korral t66taja tihe kuu pohipalga ulatuses ja tOovoime taieliku kaotuse 
korral kolme kuu pohipalga ulatuses; 

2) Tootaja hukkumisel makstakse tema lapsele, vanemale ja lesele ning perekonnaseaduse 
tahenduses tema iilalpidarnisel olnud teisele isikule iihekordset hiivitist kuni hukkunud 
to6taja kuue kuu pohipalga ulatuses. 

(2) Tootajale maaratakse hiivitist asutuse juhi kaskkirjaga, 

§ 10. Palgatingimuste taitmise kontroll
 
Asutusele eraldatud palgafondi otstarbeka ja saastliku kasutamise eest vastutab direktor.
 

§ 11. Rakendussatted 
(1) Kaesoleva dokumendiga kehtestatud	 muutuvpalga piirang ei laiene tootajatele, kes 

taidavad taiendavaid tilesandeid projektide realiseerimisel struktuurtoetuste fondidest 
saadavate sihtotstarbeliste vahendite arvelt. 
(J~se pohimotteid ei kohaldata teiste oigu,aktidega reguleeritud juhtudel. 

Ants Liimets
 
Linnasekretar
 



Narva Linnavalitsuse 22.07.2015 korralduse nr 708-k 
lisa 3.6 

Narva Pahklimae Giimnaasiumi palgakorralduse pfihimdtted 

§ 1. UIdpohimotted 
(1) Tootajate tOotasude kokkuleppimisel ning maksmisel Iahtutakse toolepingu seadusest 

ning kaesolevast dokumendist. Pohipalga maaramise alus on asutusele kinnitatud 
eelarve, asutuse kinnitatud tookohtade koosseis (sh tookohtade arv pohipalgaastmete 
loikes) ja kaesolev dokument. 

(2) Asutus jargib vordse kohtlemise pohimotet, 
(3) Tootasu arvestusperiood	 on kalendrikuu. Tootasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil 

tootaja taitis talle pandud ulesandeid. Tootasu makstakse Ilks kord kuus tOotaja 
t06lepingus ettenahtud kuupaeval. 

(4) Tootaja tooaja arvestus toimub tooajatabeli alusel. Tooajatabeli koostamise eest vastutab 
direktor. Summeeritud tooaja arvestuse korral arvestatakse tootaja kokkulepitud t06aega 
seitsmepaevase ajavahemiku kohta arvestusperioodi jooksul. Summeerimise perioodiks 
(arvestusperioodiks) voib olla kuni 4 kuud ning tooaega arvestatakse summeeritud tooaja 
puhul arvestusperioodi lopus, 

§ 2. Tddtasu maaramine 
(1) Tootaja pchipalk lepitakse tootaja ja direktori vahel kokku toolepingus v5i selle lisas. 
(2) Tootaja muutuvpalga	 (tulemuspalk, preemia, lisatasud) ja asendustasu maaratakse 

direktori kaskkirjaga. Muutuvpalga maksmise aluseks olev kaskkiri peab olema 
p6hjendatud. 

(3) T60tajate uletunnitoo eest, ooajal	 ti::ii::itamise eest v6i riigipUhal tootamise eest lisatasu 
maksmise aluseks on lisaks ka tooajatabel. 

(4) Tootajal on 6igus saada ti::ii::iOlesannete taitmise eest pohipalka alates ti::ii::ikohale asumise 
paevast kuni toosuhete Ioppemiseni. 

(5)	 Ti::ii::itajale voib katseajal maarata kuni 20% vastava pohipalgaastme madalama p6hipalga, 
v.a oigusaktide alusel kehtestatud tootasu alammadrade puhul. 

§ 3. Tulemuspalk ja precmia 
(I) Tulemuspalk ja preemia on muutuvpalga ilks komponentidest, mida voib tootajale 

maksta k6rgekvaliteedilise toosoorituse voi erakordsete ti::ii::ialaste saavutuste eest. 
(2) Tulemuspalga v5i preemia maksmise ettepaneku koos p6hjendustega esitab direktorile 

tOotaja vahetu juht ning iga ti::ii::itaja individuaalset panust toosoorituste saavutamisel tasu 
maaraja p5hjendab ti::ii::itajale tasu suurust. 

(3) Tulemuspalga	 v5i preemia v5ib olla maaratud k5rgekvaliteedilise toosoorituse v5i 
erakordsete tooalaste saavutuste eest (riigieelarvest tootasu saavatele tootajatele): 
1) Stabiilne ja efektiivne oppetegevus matemaatikas, eesti keeles, 5ppeainetes eesti 

keeles, inglise keeles, vene keeles ja teistes 6ppeainetes; 
2)	 korged tulemused 5ppe-kasvatustegevuses: 

21
) 6pilaste valjapaistvate tulemuste eest linna, regionaal-, maakondlike, riiklike ja 

rahvusvahelise tasandi oltlmpiaadidel, konkurssidel, voistlustel; 
22

) oluline panus 5ppekeskkonna - ohutu, interaktiivse, kunstilise, keelelise jne.
arengusse ja kujundamisse; 

3) viljakas tegevus kooli arendamisel: 
31) oppe-. didaktilise materjali loomine oppekava realiseerirniseks, kooli infopanga 
taiendamine, 
32) o1uline panus 5ppeaine metoodilise uhenduse, temaatilise toogrupi toosse, 



33 
) oluline palms oppeasutuse arengusse ning oppe-kasvatustosse opetaja pikaajalise 

tee valtel, 
34 

) temaatiliste tegevuste, kursuste loomine ja realiseerimine kooli oppekava, Illdiste 
kompetentsuste ning integreeritud opetamise kvaliteetse realiseerimise toetamiseks, 
35

) iildistatud ja avaldatud pedagoogilise tegevuse kogemus - viliirtuste, praktilise 
tahenduse ja tagasiside vormis pedagoogilistelt kursustelt, 
36 

) tunnivaliste Urituste sUsteem kooli 6ppekava toetamiseks - sUsteemi arendamine, 
korraldamine ja koordineerimine, 
37 

) avalikud esinemised pedagoogide, lastevanemate jne. ees,
 
38
 

) kooli-, vabariiklike, rahvusvahelisel tasemel projektide edukas realiseerimine, 
4) aktiivne tegevus huvigruppidega, partneritega kooli maine kujundamisel (opilaste 

vanemad, eelkool, partner-koolid, meediaja teised organisatsioonidjne.); 
5) oppenoukogu pooIt tunnustust palvinud ettepanekud kooli, oppekava, oppeprotsessi 

arendamiseks kooli maine ja konkurentsivoime kindlustamisel, samuti ettevotlikkuse 
tegevuse arendamisel. 

(4) Kui	 tulemuspalga voi preemia maksmise aluseks on asutuse voi struktuuriUksuse 
kollektiivsed tulemused, makstakse tasu koikidele t66tajatele vordsetel alustel. 

(5) Tulemuspalga ja preemia suuruse mliliramisel peab arvestama, et kogu muutuvpalga 
osakaal on kuni 20% tootajale kalendriaasta jooksul maaratud pohipalgast (v. a. 
riigieelarvest tootasu saavad tootajad). 

(6) Tulemuspalkaja preemiat ei maksta: 
1) tootajale katseajal; 
2) toolepingu seaduse § 88 loike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud tootajale aasta jooksul 

hoiatuse tegemisest. 

§ 4. Lisatasu taiendavate tOoUlesannete taitmise eest 
(1) Tootajale makstakse lisatasu tooulesannete kirjelduse valiste iilesannete taitmise eest. 
(2) Toculesannete kirjelduse valiste Ulesannete taitmise eest voib lisatasu maksta vaid juhul, 

kui lisatasu maksmises on kokku lepitud enne lisaulesande taitmist. Sellekohase 
kokkuleppe kohta annab direktor kaskkirja. 

(3) Lisatasu iildjuhul v5ib maarata kuni kuueks kuuks, pedagoogidele voib lisatasu maarata 
kuni tiheksaks kuuks. 

(4) Uhes kalendrikuus voib lisatasu toolilesannete kirjelduse valiste lilesannete taitmise eest 
ei voi maksta enam kui 30% tootaja pohipalgast, Lisatasu maaramisel peab arvestama, et 
kogu muutuvpalga osakaal on kuni 20% tootajale kalendriaasta jooksul maaratud 
pohipalgast. Antud loikes satestatut ei kohaldata riigieelarvest tootasu saavate tootajate 
suhtes. 

(5) Lisatasu maaratakse uhekordse v6i	 perioodilise lisatasuna. Kui on alust eeldada, et 
lisalilesanded muutuvad alaliseks, muudetakse tootaja tooillesannete kirjeldust ning 
vaadatakse Ille tema pohipalk. 

(6) Lisatasu suurus soltub to6Ulesannete keerukusest ja ajakulust ning kooli eelarvelistest 
v5imalustest. Lisatasu maaratakse jargmiste tooillesannete taitmise eest (riigieelarvest 
tOotasu saavatele tootajatele): 

1) 5petajate oppemetoodiliste uhenduste juhatamine, 
2) 5ppe- ja kasvatustoo, ohutu oppe- ja tookeskkonna klisimuste lahendamisega 

tegelevate temaatiliste t56riihmade juhatamine, 
3) oppeprotsessi, opikeskkonna, huvigruppidega Uhist tegevust arendavate 

projektide juhatamine, 
4) HEV-laste arendamise taiendavast tegevusest sihiparane, siistemaatiline osavott, 
5) klassijuhatamine (arvestatakse opetaja 6ppetundide arv ja 6pilaste arv klassis), 
6) HEV- koordinaatori tegevus, 



7) mentorialane tegevus opetajatega oppe-kasvatust60 protsessi valdkonnas, 
8) kooli kordadcs pohikooli- ja gumnaasiumiseaduses margitud dokumentatsiooni
 

ettevalmistamine ning vormistamine (oppenoukogu sekretar, protokollija jne.),
 
9) koostoo huvigruppidega kooli oppekavade, arengukava, eelkooli toetamise
 

koordineerimisel, korraldamisel ja osavotul, 
10) 6petajatele koolisiseste hariduslike kursuste ettevalmistamine ja Iablviimine 

kooli oppekava kvaliteetse tditmise eesmargil, 
] 1) loov-, praktiliste ja uurimistoode juhendamine. 

§ 5. Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord 
(1) Kalendriaasta jooksul tootajale makstav muutuvpalga kogusumma on kuni 20% tootajale 

sarna kalendriaasta jooksul mliliratud pohlpalga kogusummast (v. a. riigieelarvest tootasu 
saavad tootajad). Kalendriaasta pohipalga kogusumma sisse ei arvestata t55tajale selle 
kalcndriaasta jooksul valja makstud puhkusetasusid. 

(2) Tulemuspalka ja preemiat ei maksta, kui toosuhe t50tajaga on loppenud. 

§ 6. Lisatasu eritingimustes tootamise eest 
(I) Tootajale voib maksta lisatasusid uletunnitoo, valveaja, ootoo voi riigiptihal tootamlse 

eest. 
(2) Uletunnitoo eest voimaldatakse tootajale vaba aega tiletunnitooga vordses ulatuses, kui 

ei ole kokku lepitud uletunnitoo huvitamist rahas. Uletunnitod hUvitamisel rahas 
makstakse tootajale 1,5-kordset pohipalka. Kui uletunnitoo hUvitatakse rahas, peavad 
Uletunnid kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas t50ajatabelis ning lisatasu tuleb 
maksta valja sarna arvestusperioodi lopus. 

(3) Valveaja eest makstakse	 tOOtajale lisatasu 10% tootaja pohipalgast voi voimaldetakse 
tootaja taotlusel talle taiendavat vaba aega 25% valveaja kestusest. Kui valveaeg 
hUvitatakse rahas, peab valveaeg kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas 
tooajatabelis ning lisatasu tuleb maksta valja sama arvestusperioodi lopus, 

(4) Ooajal	 tootamise eest makstakse tootajale 1,25-kordset pohipalka, kui nimetatud 
kohustus ei sisaldu tema tOoUlesannete kirjelduses ja seda ei ole arvestatud tema 
pohipalga mliliramisel, voi voimaldarakse tootaja taotlusel talle taiendavat vaba aega 
pool ooajal tootatud aja kestusest. Kui ooajal tOOtamine hlivitatakse rahas, peavad 
tootatud tunnid kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tooajatebelis ning lisatasu 
tuleb maksta valja sarna arvestusperioodi lopus. 

(5) Riigiptihal tootamise eest makstakse tootajale 2-kordset pohipalka voi volmaldatakse 
tootaja taotlusel talle taiendavat vaba aega riigipuhal tootatud ajaga vordses ulatuses. 
Kui riigipuhal tootemine huvitatakse rahas, peavad tootatud tunnid kajastuma 
arvestusperioodi kohta peetavas tooajatabelis ning lisatasu tuleb maksta valja sama 
arvestusperioodi lopus. 

§ 7. Asendustasu 
(1) Direktor voib puuduva tOotaja asendamiseks juhul, kui asutuse too oleks tootaja 

puudumise tottu takistatud ja asendaja tookohale votmine ei ole voimalik voi 
otstarbekas: 

1) anda puuduva tootaja ulesanded osaliselt Uhele tOotajale voi jagada puuduva tOotaja 
Ulesanded taielikult teiste tOOtajate vahel, vabastamata neid oma ulesannete taitmisest; 

2) anda	 puuduva tootaja iilesanded osaliselt voi taielikult uhele voi mitmele teisele 
t06tajale, vabastades nad vastavalt kas osaliselt voi taielikult nende oma ulesannete 
taitmisest. 



(2) Tootaja voib kaesoleva paragrahvi loike I alusel puuduva tootaja i.ilesandeid taita Ille 60 
kalendripaeva kalendriaastas tootaja kirjalikku taasesitamist voimaldavas vormis antud 
nousolekul. 

(3) Puuduva tootaja iilesannete taitmisest voib keelduda tootaja, kes	 on rase voi kasvatab 
kolmeaastast voi puudega last. 

(4) Lisatasu puuduva tOOtaja asendamise eest kaesoleva paragrahvi loike 1 punkti I alusel 
voib maksta vaid tootajale, kelle tooi.ilesannete kirjelduse jargne kohustus ei ole 
asendada puuduvat tootajat voi kui asendamine tingib vorreldes t05iilesannete 
kirjelduses ettenahtuga tookoormuse olulise suurenemise. Lisatasu puuduva to5taja 
Ulesannete taitmise eest makstakse Iahtuvalt asendatava tOOtaja pchipalgast 
proportsionaalselt asendavale tootajale antud asendatava tootaja iilesannete mahuga. 

(5) Tootajale, kes kaesoleva paragrahvi loike 1 punkti 2 alusel asendab puuduvat tootajat, 
sailitatakse tema senine t05tasu. Kui asendatava tootaja pohipalk on suurem, siis voib 
asendavale t05tajaie maksta suuremat pohipalka, vottes arvesse asendavale t50tajale 
antud asendatava t05taja iilesannete mahtu. 

§ 8. Tasustamine tooalasel koolitusel osalemise ja tOoiilesannete taitmise takistuse 
korral 

(I) Tootajale sailitatakse tooalasel koolituseI osalemise ajal keskmine tootasu. 
(2) Tootajale sailitatakse keskmine tootasu moistliku aja eest, kui t06iilesandeid ei taideta 

liihiajalise isikliku v5i perekondliku takistuse korral. 

§ 9. Hiivitis tootaja toovoime kaotuse voi hukkumise korral 
(I) T06taja tunnistamisel pilsivalt toovoimetuks voi hukkumisel seoses tooiilesannete 

taitmisega onnetusjuhtumi v5i tema vastu toimepandud riinde voi tema poolt kuriteo 
t6kestamise tagajarjel makstakse htivitisi jargmiselt: 

I) Tootaja tunnistamisel piisivalt tOovoimetuks makstakse talle hiivitist Iahtudes 
Sotsiaalkindlustusameti esmakordse piisiva toovoimetuse ekspertiisi otsusest t5ovoime 
osalise kasutuse korral t50taja Uhe kuu pohipalga ulatuses ja toovoime taieliku kaotuse 
korral kolme kuu pohipalga ulatuses; 

2) T06taja hukkumisel makstakse tema lapse le, vanemale ja lese le ning perekonnaseaduse 
tahenduses tema iilalpidamisel olnud teisele isikule Uhekordset hiivitist kuni hukkunud 
tootaja kuue kuu pohlpalga ulatuses. 

(2) Tootajale maaratakse hUvitist asutuse juhi kaskkirjaga, 

§ 10. Palgatingimuste taitmise kontroll
 
Asutusele eraldatud palgafondi otstarbeka ja saastliku kasutamise eest vastutab direktor.
 

§ 11. Rakendussatted 
(1)	 Kiiesoleva dokumendiga kehtestatud muutuvpalga piirang ei laiene tootajatele, kes 

tdidavad taiendavaid Ulesandeid projektide realiseerimisel struktuurtoetuste fondidest 
saadavate sihtotstarbeliste vahendite arvelt. 

(2) Palgakorralduse pohimotteld ei kohaldata teiste oigusaktidega reguleeritud juhtudel. 

J&: 
Linnasekretar 



Narva Linnava1itsuse 22.07.2015 korralduse nr 708-k 
lisa 3.5 

Narva Kreenholmi giimnaasiumi palgakorralduse pohimotted 

§ 1. Uldpohimotted 
(1) Tootajate tootasude kokkuJeppimise1 ning maksmisel lahtutakse tooleplngu 
seadusest ning kaesolevast dokumendist. Pohipalga maaramise alus on asutuseJe 
kinnitatud eelarve, asutuse kinnitatud tookohtade koosseis (sh tOokohtade arv 
pohipalgaastmete Ioikes) ja kaesolev dokument. 
(2) Asutus jfugib vordse kohtJemise pohimotet. 
(3) Toctasu arvestusperiood on kalendrikuu. Tootasu arvestatakse ajavahemiku eest, 
mil t06taja mitis talle pandud ulesandeid. Tootasu makstakse ilks kord kuus tOotllja 
tOoJepingus ettenahtud kuupaeval. 
(4) Tootaja tOoaja arvestus toimub tooajatabeli alusel. Tooajatabeli koostamise eest 
vastutab direktor. Summeeritud t06llja arvestuse korra1 arvestatakse tootaja kokkulepitud 
t66aega seitsmepaevase ajavahemiku kohta arvestusperioodi jooksul. Summeerimise 
perioodiks (arvestusperioodiks) voib ol1a kuni 4 kuud ning tooaega arvestatakse 
summeeritud t55aja puhul arvestusperioodi lopus. 

§ 2. Tootasu maaramine 
(1) T60tllja pohipalk lepitakse t06taja ja direktori vahel kokku t05lepingus voi selle 
1isas. 
(2) Tootaja muutuvpalga (tu1emuspalk, preemia, lisatasud) ja asendustasu 
maaratakse direktori kaskkirjaga. Muutuvpalga maksmise aluseks olev kaskkiri peab 
olema p5hjendatud. 
(3) Tootajate Illetunnitoo eest, 65ajal t65tamise eest v5i riigipuhal tootamlse eest 
lisatasu maksmise aluseks on Jisaks ka t66ajatabel. 
(4) T06taja1 on 5igus saada t60Ulesannete taitmise eest pohipalka alates tOokohale 
asumise paevast kuni toosuhete loppemiseni. 
(5) Tootajale v6ib katseaja1 maarata kuni 20% vastava pohipalgaastme madalama 
pchipalga, v.a 6igusaktide alusel kehtestatud tootasu alammaarade puhul. 

§ 3. Tulemuspalk ja preemia 
(1) Tulemuspalk ja preemia on muutuvpalga ilks komponentidest, mida v6ib 
t06tajale maksta korgekvaliteedilise tOosoorituse voi erakordsete tooalaste saavutuste 
eest. 
(2) TuJemuspalga v6i preemia maksmise ettepaneku koos p6hjendustega esitab 
direktorile t06taja vahetu juht ning iga t55taja individuaalset panust t05soorituste 
saavutamisel tasu maaraja pohjendab tootajale tasu suurust. 
(3) Kui tulemuspalga voi preemia maksmise aluseks on asutuse v6i struktuuriUksuse 
kollektiivsed tulemused, makstakse tasu koikidele tootajatele vordsetel alustel. 
(4) Tulemuspalga ja preemia suuruse mam-amisel peab arvestama, et kogu 
muutuvpalga osakaal on kuni 20% tootajale kalendriaasta jooksul maaratud pohipalgast 
(v. a. riigieelarvest t05tasu saavad t06tajad). 
(5)	 Tulemuspalka ja preemiat ei maksta: 
I) t55tajale katseajal; 
2)	 t551epingu seaduse § 88 loike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud t55tajale aasta 

jooksul hoiatuse tegemisest. 
(6) Lopliku preemia v6i tulemuspalga suuruse otsusta? kooli ~irektor igal.k0rral 
eraldi. Preemia, tulemuspalga voi toetuse suurus soltub kooh eelarvehstest vahenditest, 



§ 4. Lisatasu taiendavate tooiilesannete taitmise eest 
(l) Tootajale makstakse lisatasu tooUlesannete kirjelduse valiste ulesannete taitmise 
eest. 
(2) TooUlesannete kirjelduse valiste tilesannete taitmise eest voib Iisatasu maksta 
vaid juhul, kui Iisatasu maksmises on kokku lepitud enne lisaulesande taitmist. 
Sellekohase kokkuleppe kohta annab direktor kaskkirja. 
(3) Lisatasu vcib Uldjuhul maarata kuni kuueks kuuks, pedagoogidele voib lisatasu 
maarata kuni tiheksaks kuuks. 
(4) Uhes kalendrikuus ei saa lisatasu t50Ulesannete kirjelduse valiste tllesannete 
taitmlse eest maksta enam kui 30% tOOtaja pohipalgast. Lisatasu maararnisel peab 
arvestama, et kogu muutuvpalga osakaal on kuni 20% tootajale kalendriaasta jooksul 
maaratud pohipalgast. Antud loikes satestatut ei kohaldata riigieelarvest tootasu saavate 
tOotajate suhtes. 
(5) Lisatasu maaratakse tihekordse voi perioodilise lisatasuna. Kui on alust eeldada, 
et lisaulesanded muutuvad alaliseks, muudetakse tootaja tooUlesannete kirjeldust ning 
vaadatakse tile tema pohipalk. 
(6) Puuduva opetaja Ulesannete taitmise eest iildtooaja sees Iisatasu ei maksta. 

§ 5. Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord 
(1)	 Kalendriaasta jooksul tootajale makstav muutuvpalga kogusumma on kuni 20% 

tOotajale sarna kalendriaasta jooksul maaratud pohipalga kogusummast, v.a 
riigieelarvest tootasu saavad tootajad. Kalendriaasta pohipalga kogusumma sisse ei 
arvestata tootajale selle kalendriaasta jooksul valja makstud puhkusetasusid. 

(2)	 Tulemuspalka ja preemiat ei maksta, kui toosuhe tootajaga on loppenud. 

§ 6. Lisatasu eritingimustes tOotamise eest 
(1) Tootajale voib maksta lisatasusid uletunnitoo, valveaja, 00100 voi riigipiihal 
tOotamise eest. 
(2) Uletunnitoo eest voimaldatakse tOotajale vaba aega uletunnitooga vordses 
ulatuses, kui ei ole kokku lepitud uletunnitoo hiivitamist rahas. UletunniWo htivitamisel 
rahas makstakse tootajale 1,5-kordset pohipalka, Kui uletunnitoo hirvitatakse rahas, 
peavad tlletunnid kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tooajatabelis ning lisatasu 
tuleb maksta valja sama arvestusperioodi lopus. 
(3) Valveaja eest makstakse tootajale lisatasu 10% tOotaja pohipalgast voi 
vcirnaldatakse Wotaja taotlusel talle taiendavat vaba aega 25% valveaja kestusest. Kui 
valveaeg hilvitatakse rahas, peab valveaeg kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas 
Woajatabelis ning lisatasu tuleb maksta valja sarna arvestusperioodi lopus. 
(4) Ooajal tootamise eest makstakse tootajale 1,25-kordset pohipalka, kui nimetatud 
kohustus ei sisaldu tema tooUlesannete kirjelduses ja seda ei ole arvestatud tema 
pohipalga maaramisel, voi voimaldatakse tootaja taotlusel talle taiendavat vaba aega 
pool ooajal tootatud aja kestusest. Kui ooajal tootaminc hiivitatakse rahas, peavad 
tootatud tunnid kajastuma arvestusperioodi kohta pcetavas tooajatabelis ning Iisatasu 
tuleb maksta valja sarna arvestusperioodi lopus, 
(5) Riigipuhal tootamise eest makstakse tootajale 2-kordset pohipalka v5i 
voimaldetakse tOotaja taotlusel talle taiendavat vaba aega riigiptihal t05tatud ajaga 
vordses ulatuses. Kui riigipUhal Wotamine hiivitatakse rahas, peavad tOOtatud tunnid 
kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tooajatabelis ning lisatasu tuleb maksta valja 
sama arvestusperioodi lopus. 



§ 7. Asendustasu 
(1) Direktor voib puuduva tootaja asendamiseks juhul, kui asutuse tOo oleks tOotaja 
puudumise tottu takistatud ja asendaja tookohale votmine ei ole voimalik vOi 
otstarbekas: 
1) anda puuduva tOotaja illesanded osaliselt Uhele tootajale v6i jagada puuduva t06taja 

Ulesanded taielikult teiste tootajate vahel, vabastamata neid oma Ulesannete 
taitmisest; 

2)	 anda puuduva t06taja iilesanded osaliselt voi taielikult Uhele v6i mitmele teisele 
tootajale, vabastades nad vastavalt kas osaliselt v6i taielikult nende oma ulesannete 
taitmisest. 

(2) T60taja voib kaesoleva paragrahvi loike 1 alusel puuduva tOOtaja iilesandeid taita 
tile 60 kalendripaeva kalendriaastas t66taja kirjalikku taasesitamist voimaldavas vormis 
antud nousolekul. 
(3) Puuduva 150taja tilesannete taitmisest v6ib keelduda tootaja, kes on rase v6i 
kasvatab kolmeaastast v6i puudega last. 
(4) Lisatasu puuduva tootaja asendamise eest kaesoleva paragrahvi loike 1 punkti 1 
alusel v6ib maksta vaid tootajale, kelle tooillesannete kirjelduse jargne kohustus ei ole 
asendada puuduvat t66tajat v6i kui asendamine tingib v6rreldes t60Ulesannete 
kirjelduses ettenahtuga tOokoormuse olulise suurenemise. Lisatasu puuduva tootaja 
Ulesannete taitmise eest makstakse proportsionaalselt lahtuvalt asendatava t06taja 
pohipalgast asendavale t66tajale antud asendatava tootaja illesannete mahuga. 
(5) Tootajale, kes kaesoleva paragrahvi loike 1 punkti 2 alusel asendab puuduvat 
tootajat, sailitatakse tema senine tootasu. Kui asendatava tootaja pohipalk on suurem, 
siis voib asendavale t65tajale maksta suuremat pohipalka, vottes arvesse asendavale 
tootajale antud asendatava t66taja ulesannete mahtu. 

§ 8. Tasustamine tOoalasel koolitusel osalemise ja tOoiilesannete tiiitmise takistuse 
korral 
(1) Tootajale sailitatakse tooalasel koolitusel osalemise ajal keskmine tootasu. 
(2) Tootajale sailitatakse keskmine tootasu moistliku aja eest, kui t66Ulesandeid ei 
taideta IUhiajalise isikliku voi perekondliku takistuse korral. 

§ 9. Hiivitis tootaja toovoime kaotuse voi bukkumise korral 
(I) T60taja tunnistamisel piisivalt t6Ov6imetuks voi hukkumisel seoses 
tooulesannete taitmisega onnetusjuhtumi v5i tema vastu toimepandud rUnde v6i tema 
poolt kuriteo tokestamise tagajarjel makstakse huvitisi jargmiselt: 
1) Tootaja tunnistamisel piisivalt toovoimetuks makstakse talle hUvitist Iahtudes 

Sotsiaalkindlustusameti esmakordse pUsiva t50v6imetuse ekspertiisi otsusest 
t06voime osalise kasutuse korral t50taja tihe kuu pohipalga ulatuses ja t65v6ime 
taieliku kaotuse korral kolme kuu pohipalga ulatuses; 

2) T05taja	 hukkumisel makstakse tema lapsele, vanemale ja lesele ning 
perekonnaseaduse tahenduses tema Illalpidamisel olnud teisele isikule Uhekordset 
hiivitist kuni hukkunud ta5taja kuue kuu p6hipalga ulatuses. 

(2) Tootajale maaratakse hUvitist asutuse juhi kaskkirjaga. 

§ 10. Palgatingimuste taitmise kontroll 
(I) Asutusele eraldatud palgafondi otstarbeka ja saastliku kasutamise eest vastutab 
direktor. 



§ 11. Rakendussatted 
(1) Kaesoleva dokumendiga kehtestatud muutuvpalga piirang ei laiene tootajatele, 
kes taidavad taiendavaid iilesandeid projektide realiseerimisel struktuurtoetuste 
fondidest saadavate sihtotstarbeliste vahendite arvelt. 
(2) Palgakorralduse pohimotteid ei kohaldata teiste oigusaktidega reguleeritud 
juhtudel. 

Ants Liimets 
Linnasekretar 



Narva Linnavalitsuse 22.07.2015 korralduse nr 708-k 
lisa 3.4 

Narva Kesklinna Giimnaasiumi palgakorralduse pohimotted 

§ 1. Uldpohimotted 
(1) Tootajate tootasude kokkuleppimisel ning maksmisel lahtutakse tOolepingu seadusest ning 

kaesolevast dokumendist. Pohipalga maaramise alus on asutusele kinnitatud eelarve, 
asutuse kinnitatud tookohtade koosseis (sh tookohtade arv pohipalgaastmete Ioikes) ja 
kaesolev dokument. 

(2) Asutus jargib vordse kohtlemise pohimotet. 
(3) Tootasu	 arvestusperiood on kalendrikuu. Tootasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil 

tOotaja taitis talle pandud iilesandeid. Tootasu makstakse Ilks kord kuus tootaja tooleplngus 
ettenahtud kuupaeval ja tootaja poolt osutatud pangakontole. Pangakonto muutmisel tuleb 
tOotajal kirjalikku taasesitamist voimaldavas vormis teatada tooandjale. 

(4) Tootaja tooaja arvestus toimub tooajatabeli alusel. Tooajatabeli koostamise eest vastutab 
direktor. Summeeritud tooaja arvestuse korral arvestatakse tootaja kokkulepitud tOoaega 
seitsmepaevase ajavahemiku kohta arvestusperioodi jooksul. Summeerimise perioodiks 
(arvestusperioodiks) voib olla kuni 4 kuud ning tcoaega arvestatakse summeeritud tooaja 
puhul arvestusperioodi lopus. 

§ 2. Tootasu maaramine 
(1) Tootaja pohipalk lepitakse tOotaja ja direktori vahel kokku toolepingus voi selle lisas. 
(2) Tootaja muutuvpalga (tulemuspalk, preemia, lisatasud) ja asendustasu maaratakse direktori 

kaskkirjaga. Muutuvpalga maksmise aluseks olev kaskkiri peab olema pohjendatud. 
(3) Tootajate uletunnitoo eest, ooajal tOotamise eest voi riigipiihal	 tOOtamise eest lisatasu 

maksmise aluseks on lisaks ka tooajatabel. 
(4) Tootajal on oigus saada tooiilesannete taitmise eest pohipalka alates tookohale asumise 

paevast kuni toosuhete Ioppemiseni. 
(5) Tootajale voib katseajal maarata kuni 20% vastava pohipalgaastme madalama pohipalga, 

v.a oigusaktide alusel kehtestatud tootasu alammaarade puhul. 

§ 3. Tulemuspalk ja preemia 
(1) Tulemuspalk ja preemia on muutuvpalga Uks komponentidest, mida voib tOotajale maksta 

korgekvaliteedilise toosoorituse voi erakordsete tOoalaste saavutuste eest. Tulemuspalga ja 
preemia suurus soltub kooli eelarvelistest veimalustest. 

(2) Tulemuspalga voi preemia maksmise ettepaneku koos pohjendustega esitab direktorile 
tootaia vahetu juht ning iga tootaia individuaalset panust tOosoorituste saavutamisel tasu 
maaraja pohjendab tootajale tasu suurust. 

(3) Kui	 tulemuspalga voi preemia maksmise aluseks on asutuse voi struktuuriUksuse 
kollektiivsed tulemused, makstakse tasu koikidele tootajatele vcrdsetel alustel. 

(4) Tulemuspalga ja preemia	 suuruse maaramisel peab arvestama, et kogu muutuvpalga 
osakaal on kuni 20% tootajale kalendriaasta jooksul maaratud pohlpalgast, v. a. 
riigieelarvest tootasu saavad tootajad. 

(5) Preemiat ja tulemuspalka voib maarata pedagoogidele jargmistel juhtudel: tookohustuste 
vastutustundliku taitmise eest; oppe- ja kasvatustegevuse heade tulemuste eest (sh 
juhendatavate opilaste silmapaistvate tulemuste eest linna, piirkonna, maakonna, riigi voi 
rahvusvahelisel tasemel toimuvatel olUmpiaadidel, konkurssidel, volstlustel jms; 
juhendatavate opilaste saavutatud heade tulemuste eest pohikooli- ja giimnaasiumi 
lopueksamitel, tasemetoodel); valjapaisrva panuse eest oppekeskkonna loomisel voi 
toetamisel (keeleline oppekeskkond, turvaline oppekeskkond ja kaasaegne oppekeskkond); 
hea klassijuhatamise eest; ainesektsiooni eduka juhtimise eest; kooli arendustegevusse 
panustamise eest (opetaja vci muu koolitootaja osalemine toonlhmades, komisjonides, 
projektides, ainesektsiooni juhtimine jne); aktiivse tegevuse eest kooliUrituste 
korraldamisel; valispartneritega aktiivse tegevuse eest kooli maine loomisel (meedia, 
lapsevanemad, teised asutused jne); noor(t)e opetaja(te) juhendamise eest. 



(6) Preemiat ja tulemuspalka vcib maarata teistele tootajatele jargmlstel juhtudel: valjapaistva 
panuse eest oppekeskkonna toetamisel; erilise panuse eest kooli hoone, ruumide 
(territooriumi) heakorrastamisel. 

(7) Tulemuspalka ja preemiat ei maksta: 
I) tootajale katseajal; 

2) tOolepingu seaduse § 88 loike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud t50tajale aasta 
jooksul hoiatuse tegemisest. 

§ 4. Lisatasu taiendavate tijijiilesannete tiiitmise eest 
(1) Direktor volb maarata tOotajale lisatasu taiendavate tooiilesannete taitmise eest. Lisatasu 

taiendavate tooiilesannete taitmise eest makstakse tOotajale tooUlesannete taitmise eest, 
milles ei ole kokku lepitud tema tOolepingus ja ametijuhendis. 

(2) TooUlesannete kirjelduse valiste iilesannete taitmise eest voib lisatasu maksta vaid juhul, 
kui lisatasu maksmises on kokku lepitud enne lisaiilesande taitmist. Sellekohase 
kokkuleppe kohta annab direktor kaskkirja. 

(3) Lisatasu iildjuhul vdib maarata kuni kuueks kuuks, pedagoogidele voib lisatasu maarata 
kuni Uheksaks kuuks. Lisatasu suurus voib soltuda tOoiilesannete keerukusest ja ajakulust 
ning kooli eelarvelistest voimalustest. 

(4) Uhes kalendrikuus voib lisatasu tooiilesannete kirjelduse valiste iilesannete taitmise eest ei 
voi maksta enam kui 30% tOOtaja pohipalgast. Lisatasu maaramisel peab arvestama, et 
kogu muutuvpalga osakaal on kuni 20% tootajale kalendriaasta jooksul maaratud 
pohipalgast. Antud loikes satestatut ei kohaldata riigieelarvest tootasu saavate tootajate 
suhtes. 

(5) Lisatasu	 maaratakse iihekordse voi perioodilise lisatasuna. Kui on alust eeldada, et 
lisaiilesanded muutuvad alalisteks, muudetakse tootaja tooulesannete kirjeldust ning 
vaadatakse iile tema pohipalk. 

§ 5. MuutuvpaJga maksmise tingimused ja kord 
(1) Kalendriaasta jooksul tootajale makstav muutuvpalga kogusumma on kuni 20% tootajale 

sama kalendriaasta jooksul maaratud pohipalga kogusummast, v.a riigieelarvest tootasu 
saavad tootajad, Kalendriaasta pohipalga kogusumma sisse ei arvestata tootajale selle 
kalendriaasta jooksul valja makstud puhkusetasusid. 

(2) Tulemuspalka ja preemiat ei maksta, kui toosuhe tOotajaga on Ioppenud. 

§ 6. Lisatasu eritingimustes tootamise eest 
(1) Tootajale voib maksta lisatasusid uletunnitoo, valveaja, ootoo voi riigipiihal tootamise eest. 
(2) Uletunnitoo eest voimaldatakse tOotajale vaba aega iiletunnit60ga v5rdses ulatuses, kui ei 

ole kokku lepitud uletunnitoo huvitamist rahas. Uletunnitoo hiivitamisel rahas makstakse 
tootajale 1,5-kordset pohipalka. Kui tiletunnitoo hlivitatakse rahas, peavad iiletunnid 
kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tOoajatabelis ning lisatasu tuleb maksta valja 
sarna arvestusperioodi lopus. 

(3) Valveaja	 eest makstakse t50tajale lisatasu 10% tootaja pohipalgast voi v6imaldatakse 
tootaja taotlusel talle tiiiendavat vaba aega 25% valveaja kestusest. Kui valveaeg 
hiivitatakse rahas, peab valveaeg kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tooajatabelis 
ning lisatasu tuleb maksta valja sarna arvestusperioodi lopus. 

(4) Ooajal tootamise eest makstakse t60tajale 1,25-kordset pohipalka, kui nimetatud kohustus 
ei sisaldu tema tooiilesannete kirjelduses ja seda ei ole arvestatud tema pohipalga 
maaramisel, v5i voimaldatakse tootaja taotlusel talle taiendavat vaba aega pool ooajal 
tootatud aja kestusest. Kui ooajal tootarnine hiivitatakse rahas, peavad tootatud tunnid 
kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tooajatabelis ning lisatasu tuleb maksta valja 
sarna arvestusperioodi lopus, 

(5) RiigipUhal tootamise	 eest makstakse tootajale 2-kordset pohipalka v5i vdimaldatakse 
tooteja taotlusel talle taiendavat vaba aega riigipiihal tootatud ajaga vordses ulatuses. Kui 



riigipiihal t55tamine huvitatakse rahas, peavad tootatud tunnid kajastuma arvestusperioodi 
kohta peetavas tooajatabelis ning lisatasu tuleb maksta valja sarna arvestusperioodi lopus. 

§ 7. Asendustasu 
(1) Direktor voib puuduva tootaja asendamiseks juhul, kui asutuse too oleks tootaja puudumise 
tottu takistatud ja asendaja tOokohale votmine ei ole voimalik voi otstarbekas: 
anda puuduva tootaja Ulesanded osaliselt UheletOotajale voi jagada puuduva tOotaja Ulesanded 

taielikult teiste tootajate vahel, vabastamata neid oma Illesannete taitmisest; 
anda puuduva tootaja Ulesanded osaliselt voi taielikult Uhele voi mitmele teisele tootajale, 

vabastades nad vastavalt kas osaliselt voi taielikult nende oma Ulesannete taitrnisest. 
(2) Tootaja voib kaesoleva paragrahvi lolke 1 alusel puuduva tOotaja Illesandeid taita Ille 60 
kalendripaeva kalendriaastas tootaja kirjalikku taasesitamist voimaldavas vormis antud 
nousolekul. 
(3) Puuduva tootaja ulesannete taitmisest voib keelduda tootaja, kes on rase v5i kasvatab 
kolmeaastast voi puudega last. 

(4) Lisatasu puuduva tOCitaja asendamise eest kaesoleva paragrahvi loike 1 punkti 1 alusel voib 
maksta vaid tootajale, kelle t05Ulesannete kirjelduse jargne kohustus ei ole asendada puuduvat 
t05tajat voi kui asendamine tingib vorreldes tOoUlesannete kirjelduses ettenahtuga tOokoormuse 
olulise suurenemise. Lisatasu puuduva tOotaja iilesannete taitmise eest makstakse lahtuvalt 
asendatava tootaja pohipalgast proportsionaalselt asendavale tootaiale antud asendatava tOotaja 
Ulesannete mahuga. 

(5) Tootajale, kes kaesoleva paragrahvi lfiike 1 punkti 2 alusel asendab puuduvat tOotajat, 
sailltatakse tema senine tootasu. Kui asendatava tOCitaja pohipalk on suurem, siis voib 
asendavale tOotajale maksta suuremat pohipalka, vottes arvesse asendavale tOotajale antud 
asendatava tootaja Ulesannete mahtu. 

§ 8. Tasustamine tooalasel koolitusel osalemise ja tooUlesannete taitmise takistuse korral 
(1) Tootajale sailitatakse tooalasel koolitusel osalemise ajal keskmine tootasu. 

Tootajale sailitatakse keskmine tootasu moistliku aja eest, kui tooiilesandeid ei taideta 
liihiajalise isikliku voi perekondliku takistuse korral. 

§ 9. HUvitis toOtaja toovOime kaotuse voi hukkumise korral 
(1) Tootaja tunnistamisel pUsivalt tOovoimetuks voi hukkumisel seoses tOoUlesannete 
taitmisega onnetusjubtumi voi tema vastu toimepandud rUnde voi tema poolt kuriteo 
tokestamise tagajarjel makstakse hilvitisi jargrniselt: 
1) Tootaja tunnistamisel pusivalt tOovoimetuks makstakse talle hUvitist lahtudes 
Sotsiaalkindlustusameti esmakordse pusiva toovcimetuse ekspertiisi otsusest tOovoime osalise 
kasutuse korral tootaja iihe kuu pohipalga ulatuses ja toovoime taieliku kaotuse korral kolme 
kuu pohipalga ulatuses; 
2) Tootaja hukkumisel makstakse tema lapsele, vanemale ja lesele ning perekonnaseaduse 
tahenduses tema ttlalpidamisel olnud teisele isikule iihekordset hiivitist kuni hukkunud tootaja 
kuue kuu pohipalga ulatuses. 

(2) Tootajale maaratakse huvitist asutuse juhi kaskkirjaga. 

§ 10. Palgatingimuste taitmise kontroll
 
Asutusele eraldatud palgafondi otstarbeka ja saastllku kasutamise eest vastutab direktor.
 

§ 11. Rakendussatted 
(1) Kaesoleva dokumendiga kehtestatud muutuvpalga piirang ei laiene tootaiatele, kes taidavad 

taiendavaid tilesandeid projektide realiseerimisel struktuurtoetuste fondidest saadavate 
sihtotstarbeliste vahendite arvelt. 
7~se pohimotteid ei kohaldata teiste 5igusaktidega reguleeritud juhtudel. 

Ants Liimets 
Linnasekretar 



Narva Linnavalitsuse 22.07.2015 korralduse nr 708-k 
lisa 3.3 

Narva Keelteliitseumi palgakorralduse pohimotted 

§ 1. Uldpohimottcd 
(1) Tootajate tootasude kokkuleppimisel ning maksmisel lahtutakse toolepingu seadusest 

ning kaesolevast dokumendist. Pohipalga maaramise alus on asutusele kinnitatud 
eelarve, asutuse kinnitatud tookohtade koosseis (sh tookohtade arv pohipalgaastmete 
loikes) ja kaesolev dokument. 

(2) Asutus jargib vordse kohtlemise p5him5tet. 
(3) Tootasu arvestusperiood on	 kalendrikuu. Tootasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil 

to6taja taitis talle pandud tilesandeid. Tootasu makstakse ilks kord kuus t06taja 
toolepingus ettenahtud kuupaeval, 

(4) Tootaja tooaja arvestus toimub tooajatabeli alusel. Tooajatabeli koostamise eest vastutab 
direktor. Summeeritud tOoaja arvestuse korral arvestatakse tootaja kokkulepitud tOoaega 
seitsmepaevase ajavahemiku kohta arvestusperioodi jooksul. Summeerimise perioodiks 
(arvestusperioodiks) v5ib olla kuni 4 kuud ning t50aega arvestatakse summeeritud tOoaja 
puhul arvestusperioodi lOpus. 

§ 2. Tootasu maaramine 
(1) T55taja pohipalk lepitakse tootaja ja direktori vahel kokku t60lepingus v5i selle lisas. 
(2) Tootaja muutuvpalga (tulemuspalk, preemia,	 lisatasud) ja asendustasu maaratakse 

direktori kaskkirjaga. Muutuvpalga maksmise aluseks olev kaskkiri peab olema 
p5hjendatud. 

(3) Tootajate Uletunnit55 eest, 55ajal t06tamise eest v5i riigipuhal tootamise eest lisatasu 
maksmise aluseks on lisaks ka t05ajatabei. 

(4) Tootajal on 5igus saada tOoUlesannete taitmise eest p5hipalka alates tookohale asumise 
paevast kuni tOosuhete 15ppemiseni. 

(5) T60tajale voib katseajal maarata kuni 20% vastava pohipalgaastrne madalama pohipalga, 
v.a 5igusaktide alusel kehtestatud tootasu alammaarade puhul. 

§ 3. Tulemuspalkja preemia 
(1) Tulemuspalk ja preemia on muutuvpalga ilks komponentidest, mida voib t55tajale 

maksta korgekvaliteedilise toosoorituse v5i erakordsete t55alaste saavutuste eest. 
(2) Tulemuspalga v5i preemia maksmise ettepaneku koos p5hjendustega esitab direktorile 

tootaja vahetu juht ning iga tOotaja individuaalset panust toosoorituste saavutamisel tasu 
maaraja p5hjendab tootajale tasu suurust. 

(3) Kui	 tulemuspalga v5i preemia maksmise aluseks on asutuse v5i struktuuriuksuse 
kollektiivsed tulemused, makstakse tasu koikidele tootajatele vordsetel alustel. 

(4) Tulemuspalga ja preemia suuruse maaramisel peab arvestama, et kogu muutuvpalga 
osakaal on kuni 20% tootajale kalendriaasta jooksul maaratud p5hipalgast (v. a. 
riigieelarvest tootasu saavad tootajad). 

(5) Tulemuspalka ja preemiat ei maksta: 
1) tootajale katseajal; 
2) tooleplngu seaduse § 88 loike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud tootajale aasta jooksul 

hoiatuse tegemisest. 

§ 4. Lisatasu taiendavate tooiiIesannete taitmise eest 
(1) Tootajale makstakse lisatasu tOoUlesannete kirjelduse valiste Ulesannete taitmise eest. 



(2) Tooiilesannete kirjelduse valiste iilesannete taitmise eest voib lisatasu maksta vaid juhul, 
kui lisatasu maksmises on kokku lepitud enne lisaulesande taitmist, Sellekohase 
kokkuleppe kohta annab direktor kaskkirja, 

(3) Lisatasu iildjuhul voib maarata kuni kuueks kuuks, pedagoogidele voib lisatasu maarata 
kuni iiheksaks kuuks, 

(4) Uhes kalendrikuus voib lisatasu tooiilesannete kirjelduse valiste iilesannete taitmise eest 
ei voi maksta enam kui 30% tOotaja pohipalgast, Lisatasu maaramisel peab arvestama, et 
kogu muutuvpalga osakaal on kuni 20% tootajale kalendriaasta jooksul maaratud 
pohipalgast. Antud loikes satestatut ei kohaldata riigieelarvest tOotasu saavate tOotajate 
suhtes. 

(5) Lisatasu maaratakse iihekordse voi perioodilise Iisatasuna.	 Kui on alust eeldada, et 
lisaulesanded muutuvad alaliseks, muudetakse tootaja tOoiilesannete kirjeldust ning 
vaadatakse iile tema pohipalk. 

§ 5. Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord 
(I) Kalendriaasta jooksul tootajale makstav muutuvpalga kogusumma on kuni 20% 

tootajale sama kalendriaasta jooksul m:iii.ratud pohipalga kogusummast, v.a 
riigieelarvest tootasu saavad tootajad, Kalendriaasta p5hipalga kogusumma sisse ei 
arvestata tOotajale selle kalendriaastajooksul valja makstud puhkusetasusid. 

(2) Tulemuspalka ja preemiat ei maksta, kui toosuhe tootajaga on loppenud. 

§ 6. Lisatasu eritingimustes tootamise eest 
(1)	 Tootajale voib maksta lisatasusid tiletunnitoo, valveaja, ootoo voi riigipuhal tootarnise 

eest. 
(2) Uletunnitoo eest vcimaldatakse tootajale vaba aega tiletunnitooga vordses ulatuses, kui 

ei ole kokku lepitud uletunnitoo hiivitamist rahas. Uletunnitoo hUvitamisel rahas 
makstakse tootajale 1,5-kordset p5hipalka. Kui illetunnitoo hUvitatakse rahas, peavad 
iiletunnid kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tooajatabelis ning lisatasu tuleb 
maksta valja sarna arvestusperioodi lopus. 

(3) Valveaja eest makstakse tootajale Iisatasu 10% tOotaja pchipalgast voi veimaldatakse 
tootaja taotlusel talle taiendavat vaba aega 25% valveaja kestusest. Kui valveaeg 
hUvitatakse rahas, peab valveaeg kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas 
tooajatabelis ning lisatasu tuleb maksta valja sama arvestusperioodi lopus. 

(4) Ooajal	 tootamise eest makstakse tootajale 1,25-kordset pohipalka, kui nimetatud 
kohustus ei sisaldu tema tooiilesannete kirjelduses ja seda ei ole arvestatud tema 
pohipalga maaramisel, v5i vcimaldatakse tootaja taotlusel talle taiendavat vaba aega 
pool ooajal tootatud aja kestusest. Kui ooajal tootamine hUvitatakse rahas, peavad 
tootatud tunnid kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tooajatabelis ning Iisatasu 
tuleb maksta vlilja sarna arvestusperioodi lopus. 

(5) RiigipUhal tootamise eest makstakse tootajale 2-kordset pohipalka voi vcimaldatakse 
tootaja taotlusel talle taiendavat vaba aega riigipuhal tootatud ajaga vordses ulatuses. 
Kui riigipiihal tootamine hUvitatakse rahas, peavad tootatud tunnid kajastuma 
arvestusperioodi kohta peetavas tooajatabelis ning lisatasu tuleb maksta valja sarna 
arvestusperioodi lopus. 

§ 7. Asendustasu 
(1) Direktor	 voib puuduva t60taja asendarniseks juhul, kui asutuse too oleks tOOtaja 

puudumise tottu takistatud ja asendaja tookohale votmine ei ole voimalik voi 
otstarbekas: 

I) anda puuduva tOotaja Iilesanded osaliselt iihele toOtajale vOi jagada puuduva tootaja 
Ulesanded taielikult teiste tootajate vahel, vabastamata neid oma Ulesannete taitmisest; 



2) anda puuduva tootaja Ulesanded osaliselt voi taielikult iihele voi mitmele teisele 
tootajale, vabastades nad vastavalt kas osaliselt voi taielikult nende oma lilesannete 
taitmisest. 

(2) Tootaja voib kaesoleva paragrahvi loike I alusel puuduva tootaja Ulesandeid taita ule 60 
kalendripaeva kalendriaastas tootaja kirjalikku taasesitamist voimaldavas vormis antud 
nousolekul. 

(3) Puuduva t60taja iilesannete tditmisest voib keelduda tootaja, kes on rase voi kasvatab 
kolmeaastast voi puudega last. 

(4) Lisatasu puuduva tootaja asendamise eest kaesoleva paragrahvi loike 1 punkti 1 alusel 
voib maksta vaid tootajale, kelle tOOUlesannete kirjelduse jargne kohustus ei ole 
asendada puuduvat tootajat voi kui asendamine tingib vorreldes tooUlesannete 
kirjelduses ettenahtuga t60koormuse olulise suurenemise. Lisatasu puuduva tOotaja 
ulesannete taitmise eest makstakse lahtuvalt asendatava to5taja pohipalgast 
proportsionaalselt asendavale tootajale antud asendatava tootaja iilesannete mahuga. 

(5) Tootajale, kes kaesoleva paragrahvi	 loike 1 punkti 2 alusel asendab puuduvat t60tajat, 
sdilitatakse terna senine tootasu, Kui asendatava tootaja pohipalk on suurem, siis voib 
asendavale t60tajale maksta suuremat pohipalka, vottes arvesse asendavale t60tajale 
antud asendatava tootaja Ulesannete mahtu. 

§ 8. Tasustamine tOoalasel koolitusel osalemise ja tijoiilesannete taitmise takistuse 
korral 

(1) Tootajale sailitatakse tooalasel koolitusel osalemise ajal keskmine t60tasu. 
(2) Tootajale sailitatakse keskmine tootasu moistliku aja eest, kui tooUlesandeid ei taideta 

lUhiajalise isikliku voi perekondliku takistuse korral. 

§ 9. Hiivitis tOotaja toovoime kaotuse vOi hukkumise korraI 
(1) T60taja tunnistamisel pUsivalt toovoimetuks voi hukkumisel seoses tOoUlesannete 

taitmisega onnetusjuhtumi vOi tema vastu toimepandud rUnde voi tema pooh kuriteo 
tokestamise tagajarjel makstakse htivitisi jargmiselt: 

1) T60taja tunnistamisel pUsivalt t60voimetuks makstakse talle hiivitist lahtudes 
Sotsiaalkindlustusameti esmakordse piisiva tOovoimetuse ekspertiisi otsusest toovoime 
osalise kasutuse korral t60taja iihe kuu pohipalga ulatuses ja t60voime taieliku kaotuse 
korral kolme kuu pchipalga ulatuses; 

2) Tootaja hukkumisel makstakse tema lapse Ie, vanemale ja lesele ning perekonnaseaduse 
tahenduses tema Ulalpidamisel olnud tcisele isikule uhekordset hUvitist kuni hukkunud 
tootaja kuue kuu pohipalga ulatuses. 

(2) Tootajale maaratakse hUvitist asutuse juhi kaskkirjaga, 

§ 10. Palgatingimuste taitmise kontroH
 
Asutusele eraldatud palgafondi otstarbekaja saastliku kasutamise eest vastutab direktor.
 

§ 11. Rakendussatted 
(I) Kaesoleva dokumendiga kehtestatud muutuvpalga piirang ei laiene tootajatele, kes 

taidavad taiendavaid ulesandeid projektide realiseerimisel struktuurtoetuste fondidest 
saadavate sihtotstarbeliste vahendite arvelt. 

(2) Palgakorralduse pohimotteid ei kohaldata teiste oigusaktidega reguleeritud juhtudel. 

Jl2v 
Ants Liimets 
Linnasekretar 



Narva Linnavalitsuse 22.07.2015 korralduse nr 708-k 
lisa 3.2 

Narva 6 Kooli palgakorralduse pl'ihimotted 

§ 1. {ndpohimoUed 
(1) Tootajate tOotasude kokkuleppimisel ning maksmisel lahtutakse toolepingu seadusest 

ning kaesolevast dokumendist. Pohipalga maaramise alus on asutusele kinnitatud 
eelarve, asutuse kinnitatud tOokohtade koosseis (sh tookohtade arv pohipalgaastmete 
lOikes) ja kaesolev dokument. 

(2) Asutus jargib vordse kohtlemise pohimotet, 
(3) Tootasu arvestusperiood	 on kalendrikuu. Tootasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil 

tootaja taitis talle pandud Illesandeid. Tootasu makstakse ilks kord kuus tootaja 
toolepingus ettenahtud kuupaeval. 

(4) Tootaja t55aja arvestus toimub t60ajatabeli alusel. Tooajatabeli koostamise eest vastutab 
direktor. Summeeritud t06aja arvestuse korral arvestatakse tOotaja kokkulepitud tooaega 
seitsmepaevase ajavahemiku kohta arvestusperioodi jooksul. Summeerimise perioodiks 
(arvestusperioodiks) v6ib olla kuni 4 kuud ning t55aega arvestatakse summeeritud t50aja 
puhul arvestusperioodi lopus. 

§ 2. Tootasu miHiramine 
(I) T56taja pohipalk Iepitakse tootajaja direktori vahel kokku t50lepingus voi selle lisas. 
(2) Tootaja	 muutuvpalga (tulemuspalk, preemia, lisatasud) ja asendustasu maaratakse 

direktori kaskkirjaga, Muutuvpalga maksmise aluseks olev kaskkiri peab olema 
p6hjendatud. 

(3) T06tajate Illetunnitoo eest, ooajal tOotamise eest voi riigipiihal t06tamise eest lisatasu 
maksmise aluseks on lisaks ka t06ajatabel. 

(4) T65tajal on oigus saada t06Ulesannete taitmise eest pohipalka alates tookohale asumise 
paevast kuni toosuhete loppemiseni. 

(5) Tootajale voib katseajal maarata kuni 20% vastava pohipalgaastme madalama pohipalga, 
v.a oigusaktide alusel kehtestatud tootasu alammaarade puhul. 

§ 3. Tulemuspalk ja prcemia 
(l) Tulemuspalk ja preemia on muutuvpalga ilks komponentidest, mida voib tOotajale 

maksta korgekvaliteedilise toosoorituse voi erakordsete tOoaiaste saavutuste eest. 
(2) Tulemuspalga voi preemia maksmise ettepaneku koos pohjendustega esitab direktorile 

tootaja vahetu juht ning iga t56taja individuaalset panust toosoorituste saavutamiscl tasu 
miliiraja pohjendab tootajalc tasu suurust. 

(3) Kui	 tulemuspalga voi preemia maksmise aluscks on asutusc voi struktuuritlksuse 
kollektiivsed tulemused, makstakse tasu koikldele tootajatele vordsetel alustel. 

(4) Tuiemuspalga ja preemia suuruse maaramisel peab arvestama, et kogu muutuvpalga 
osakaal on kuni 20% tOotajale kalendriaasta jooksul maaratud pohipalgast (v. a. 
riigieelarvest t05tasu saavad tootajad). 

(5) Tulemuspalka ja preemiat ei maksta: 
I) tootajale katseajal; 
2) t661epingu seaduse	 § 88 loike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud tootajale aasta jooksul 

hoiatuse tegemisest. 



§ 4. Lisatasu taiendavate tooiilesannete taitmise eest 
(1) Tootajale makstakse lisatasu tOoiilesannete kirjelduse valiste Ulesannete taitmise eest. 
(2) TooUlesannete kirjelduse valiste iilesannete taitmise eest voib lisatasu maksta vaid juhul, 

kui lisatasu maksmises on kokku lepitud enne lisaUlesande taitmist. SeIIekohase 
kokkuleppe kohta annab direktor kaskkirja. 

(3) Lisatasu Uldjuhul voib maarata kuni kuueks kuuks, pedagoogidele voib Iisatasu maarata 
kuni Uheksaks kuuks. 

(4) Ohes kalendrikuus voib lisatasu tooUlesannete kirjelduse valiste Ulesannete taitmise eest 
ei voi maksta enam kui 30% tootaja pohipalgast. Lisatasu maaramisel peab arvestama, et 
kogu muutuvpalga osakaal on kuni 20% tootajale kalendriaasta jooksul maaratud 
pchipalgast. Antud loikes satestatut ei kohaldata riigieelarvest tootasu saavate tootajate 
suhtes. 

(5) Lisatasu maaratakse Uhekordse voi perioodilise Iisatasuna. Kui	 on alust eeldada, et 
lisaiilesanded muutuvad alaliseks, muudetakse tOotaja tOoUlesannete kirjeldust ning 
vaadatakse tile tema pohipalk. 

§ 5. Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord 
(l) Kalendriaasta jooksul tootajale makstav muutuvpalga kogusumma on kuni 20% 

tootajale sama kalendriaasta jooksul maaratud pchipalga kogusummast, v.a 
riigieelarvest tootasu saavad tootajad, Kalendriaasta pohipalga kogusumma sisse ei 
arvestata tootajale selle kalendriaasta jooksul valja makstud puhkusetasusid. 

(2) Tulemuspalka ja preemiat ei maksta, kui tOosuhe tOotajaga on Ioppenud. 

§ 6. Lisatasu eritingimustes tootamise eest 
(1) Tootajale voib maksta lisatasusid uletunnitoo, valveaja, oatoo voi riigipuhal tootamise 

eest. 
(2) Uletunnitoo eest voimaldatakse toOtajale vaba aega uleturmitooga vordses ulatuses, kui 

ei ole kokku lepitud Uletunnit66 hUvitamist rahas, Uletunnitoo hUvitamisel rahas 
makstakse tOotajale 1,5-kordset pohlpalka. Kui tlletunnitoo hUvitatakse rahas, peavad 
Illetunnid kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tOoajatabelis ning lisatasu tuleb 
maksta valja sama arvestusperioodi Iopus. 

(3) Valveaja eest makstakse tootajale lisatasu 10% tootaja pohipalgast voi voimaldatakse 
tootaja taotlusel talle taiendavat vaba aega 25% valveaja kestusest. Kui valveaeg 
hlivitatakse rahas, peab valveaeg kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas 
t66ajatabelis ning lisatasu tuleb maksta valja sama arvestusperioodi lopus, 

(4) Ooajal	 tcotamise eest makstakse tOotajale 1,25-kordset pohipalka, kui nimetatud 
kohustus ei sisaldu tema t061iIesannete kirjelduses ja seda ei ole arvestatud tema 
pohipalga rnaaramisel, voi v5imaldatakse t60taja taotlusel talle taiendavat vaba aega 
pool 06ajal t06tatud aja kestusest. Kui 06ajal tootamine huvitatakse rahas, peavad 
t60tatud tunnid kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tooajatabelis ning lisatasu 
tuleb maksta valja sama arvestusperioodi lopus, 

(5) Riigipiihal tOotamise eest makstakse tootajale 2-kordset pohipalka voi voimaldatakse 
tootaja taotlusel talle taiendavat vaba aega riigipUhal tootatud ajaga vordses ulatuses. 
Kui riigipuhal tootamine hlivitataksc rahas, peavad t06tatud tunnid kajastuma 
arvestusperioodi kohta peetavas tooajatabelis ning lisatasu tuleb maksta vdlja sarna 
arvestusperioodi lopus. 

§ 7. Asendustasu 
(I) Direktor voib puuduva tootaja asendamiseks juhul, kui asutuse too oleks tootaja 

puudumise tottu takistatud ja asendaja tookohale votmine ei ole voimalik v5i 
otstarbekas: 



1) anda puuduva tootaja tilesanded osaliselt tihele tootajale v6i jagada puuduva tOotaja 
iilesanded taielikult teiste tOotajate vahel, vabastamata neid oma iilesannete taitmisest: 

2) anda puuduva tootaja ulesanded osaliselt v6i taielikult Ilhele vci mitmele teisele 
tootajale, vabastades nad vastavalt kas osaliselt voi taielikult nende oma tilesannete 
taitmisest, 

(2) Tootaja voib kaesoleva paragrahvi loike 1 alusel puuduva tOotaja iilesandeid taita tile 60 
kalendripaeva kalendriaastas t05taja kirjalikku taasesitamist voimaldavas vormis antud 
nousolekul. 

(3) Puuduva tootaja tilesannete taitmisest voib keelduda tootaja, kes	 on rase voi kasvatab 
kolmeaastast voi puudega last. 

(4) Lisatasu puuduva tootaja asendamise eest kaesoleva paragrahvi loike 1 punkti 1 alusel 
voib maksta vaid tootajale, kelle to6iilesannete kirjelduse jargne kohustus ei ole 
asendada puuduvat t06tajat v5i kui asendamine tingib v6rreldes t66iilesannete 
kirjelduses ettenahtuga tookoormuse olulise suurenemise. Lisatasu puuduva tootaja 
iilesannete taitmise eest makstakse Iahtuvalt asendatava tootaja pohipalgast 
proportsionaalselt asendavale t06tajale antud asendatava tootaja iilesannete mahuga. 

(5) Tootajale, kes kaesoleva paragrahvi loike 1 punkti 2 alusel asendab puuduvat t05tajat, 
sailitatakse tema senine tootasu. Kui asendatava t06taja pohipalk on suurem, siis voib 
asendavale t66tajale maksta suuremat pohlpalka, vottes arvesse asendavale tootajale 
antud asendatava tOotaja tilesannete mahtu, 

§ 8. Tasustamine tooalasel koolitusel osalemise ja tooiilesannete taltmise takistuse 
korral 

(1) T05tajale sailitatakse t60alasel koolitusel osalemise ajal keskmine tootasu. 
(2) Tootajale sailitatakse keskmine tootasu moistliku aja eest, kui t65tilesandeid ei taideta 

liihiajalise isikliku voi perekondliku takistuse korral. 

§ 9. Hiivitis tootaja toovoime kaotuse voi hukkumise korral 
(1) T66taja tunnistamisel plisivalt toovoimetuks voi hukkumisel seoses tOoiilesannete 

taitmisega onnetusjuhtumi voi tema vastu toimepandud riinde voi tema poolt kuriteo 
tokestemise tagajarjel makstakse huvitisi jargmiselt: 

1) Tootaja tunnistamisel pUsivalt tOovoimetuks makstakse talle hllvitist lahtudes 
Sotsiaalkindlustusameti esmakordse pusiva t06voimetuse ekspertiisi otsusest toovoime 
osalise kasutuse korral tootaja uhe kuu pchipalga ulatuses ja tOovoime taieliku kaotuse 
korral kolme kuu pohipalga ulatuses; 

2) Tootaja hukkumisel makstakse tema lapsele, vanemale ja lesele ning perekonnaseaduse 
tahenduses tema tilalpidamisel olnud teisele isikule llhekordset hUvitist kuni hukkunud 
tootaja kuue kuu pohipalga ulatuses. 

(2) Tootajale maaratakse hUvitist asutuse juhi kaskkirjaga, 

§ 10. Palgatingimuste taitmlse kontroll 
Asutusele eraldatud palgafondi otstarbekaja saastliku kasutamise eest vastutab direktor. 

§ 11. Rakendussatted 
(1) Kaesoleva dokumendiga kehtestatud	 muutuvpalga piirang ei laiene t55tajatele, kes 

taidavad taiendavaid iilesandeid projektide realiseerimisel struktuurtoetuste fondidest 
saadavate sihtotstarbeliste vahendite arvelt. 

(2) Palgakorralduse pohimotteid ei kohaldata teiste olgusaktidega reguleeritud juhtudel. 
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Narva 6 Kooli palgakorralduse pdhimdtted 

§ 1. Uldpohimotted 
(l) Tootajate tootasude kokkuleppimisel ning maksmisel lahtutakse toolepingu seadusest 

ning kaesclevast dokumendist. Pohipalga maaramise alus on asutusele kinnitatud 
eelarve, asutuse kinnitatud tookohtade koosseis (sh tookohtade arv pohipalgaastmete 
loikes) ja kaesolev dokument. 

(2) Asutus jargib vordse kohtlemise pohimotet. 
(3) Tootasu arvestusperiood on	 kalendrikuu. Tootasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil 

tOotaja taitis taIle pandud tllesandeid. Tootasu makstakse ilks kord kuus tootaja 
toolepingus ettenahtud kuupaeval, 

(4) Tootaja tooaja arvestus toimub tooajatabeli alusel. Tooajatabeli koostamise eest vastutab 
direktor. Summeeritud tooaja arvestuse korral arvestatakse tootaja kokkulepitud tooaega 
seitsmepaevase ajavahemiku kohta arvestusperioodi jooksul. Summeerimise perioodiks 
(arvestusperioodiks) voib oIla kuni 4 kuud ning t06aega arvestatakse summeeritud tooaja 
puhul arvestusperioodi lopus. 

§ 2. Todtasu miHiramine 
(I) T60taja pohipalk lepitakse tootaja ja direktori vahel kokku toolepingus v6i selle lisas. 
(2) Tootaja muutuvpalga (tulemuspalk, preemia,	 lisatasud) ja asendustasu maaratakse 

direktori kaskkirjaga. Muutuvpalga maksmise aluseks olev kaskkiri peab olema 
p5hjendatud. 

(3) Tootajate uletunnitoo eest,	 ooajal t66tamise eest voi riigipiihal tOotamise eest lisatasu 
maksmise aluseks on lisaks ka tooajatabel. 

(4) Tootajal on oigus saada tOoUlesannete taitmise eest pohipalka alates tookohale asumise 
paevast kuni toosuhete 15ppemiseni. 

(5) Tootajale voib katseajal maarata kuni 20% vastava p6hipaIgaastme madalama pchipalga, 
v.a oigusaktide alusel kehtestatud toOtasualammaarade puhuJ. 

§ 3. Tulemuspalk ja preemia 
(1) Tulemuspalk	 ja preemia on muutuvpalga ilks komponentidest, mida voib t66tajale 

maksta korgekvahteedilise tOosoorituse v6i erakordsete t60alaste saavutuste eest. 
(2) Tulemuspalga voi preemia maksmise ettepaneku koos pohjendusrega esitab direktorile 

t60taja vahetu juht ning iga tootaja individuaalset panust toosoorltuste saavutamisel tasu 
maaraja pohjendab tootajale tasu suurust. 

(3) Kui	 tulemuspalga voi preemia maksmise aluseks on asutuse voi struktuuriiiksuse 
kollektiivsed tulemused, makstakse tasu k6ikidele tootajatele vordsetel alustel, 

(4) Tulemuspalga	 ja precmia suurusc mHaramisel peab arvestama, et kogu muutuvpalga 
osakaal on kuni 20% tootajale kalendriaasta jooksul mliliratud pohipalgast (v. a. 
riigieelarvest tootasu saavad tOotajad). 

(5) Tulemuspalka ja preemiat ei maksta: 
1) t60tajale katseajal; 
2) toolepiugu seaduse § 88 loike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud tootajale aasta jooksul 

hoiatuse tegemisest. 

§ 4. Lisatasu taiendavate tooiilesannete taitmise eest. ..' . 
(1) Tootajale makstakse lisatasu tooiilesannete kirjelduse valiste iilesannete taitrnise eest. 



(2) Tooiilesannete kirjelduse valiste illesannete taitmise eest voib lisatasu maksta vaid juhul, 
kui lisatasu maksmises on kokku lepitud enne Iisaillesande taitmist. Sellekohase 
kokkuleppe kohta annab direktor kaskkirja. 

(3) Lisatasu iildjuhul voib maarata kuni kuueks kuuks, pedagoogidele voib lisatasu maarata 
kuni Uheksaks kuuks. 

(4) Uhes kalendrikuus vofb lisatasu t50Ulesannete kirjelduse valiste iilesannete taitmise eest 
ei voi maksta enam kui 30% tootaja pohipalgast. Lisatasu maaramisel peab arvestama, et 
kogu muutuvpalga osakaal on kuni 20% tootajale kalendriaasta jooksul maaratud 
p5hipalgast. Antud loikes satestatut ei kohaldata riigieelarvest tootasu saavate tootajate 
suhtes. 

(5) Lisatasu maaratakse tihekordse voi perioodilise lisatasuna. Kui	 on alust eeldada, et 
lisaiilesanded muutuvad alaliseks, muudetakse t50taja tooUlesannete kirjeldust ning 
vaadatakse tile tema pohipalk. 

§ 5. Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord 
(1) Kalendriaasta jooksul tootajale makstav muutuvpalga kogusumma	 on kuni 20% 

tootajale sarna kalendriaasta jooksul maaratud pohipalga kogusummast, v.a 
riigieelarvest tootasu saavad tootajad. Kalendriaasta pohipalga kogusumma sisse ei 
arvestata tootajale selle kalendriaasta jooksul valja makstud puhkusetasusid. 

(2) Tulemuspalka ja preemiat ei maksta, kui t06suhe tootajaga on loppenud. 

§ 6. Lisatasu eritingimustes tootamise eest 
(1) Tootajale voib maksta lisatasusid uletunnitoo, valveaja, 50t06 voi riigipUhal tootamise 

eest. 
(2) Uletunnitoo eest voimaldatakse tootajale vaba aega iiletunnit55ga vordses ulatuses, kui 

ei ole kokku lepitud uletunnitoo hUvitamist rahas. Uletunnitoo hilvitamisel rahas 
makstakse t06tajale 1,5-kordset pohipalka, Kui uletunnitoo huvitatakse rahas, peavad 
iiletunnid kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas to5ajatabelis ning lisatasu tuleb 
maksta valja sarna arvestusperioodi lopus. 

(3) Valveaja eest makstakse tootajale lisatasu 10% t06taja pohlpalgast voi voimaldatakse 
t60taja taotlusel talle taiendavat vaba aega 25% valveaja kestusest. Kui valveaeg 
htrvitatakse rahas, peab valveaeg kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas 
t06ajatabelis ning lisatasu tuleb maksta valja sarna arvestusperioodi lopus. 

(4) Ooajal	 tootamise eest makstakse tootajale 1,25-kordset pohipalka, kui nimetatud 
kohustus ei sisaldu tema tooUlesannete kirjelduses ja seda ei ole arvestatud tema 
pohipalga maaramisel, v5i voimaldatakse t50taja taotlusel talle taiendavat vaba aega 
pool ooajal t50tatud aja kestusest. Kui 06ajal tootamine hiivitatakse rahas, peavad 
tootatud tunnid kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tOoajatabelis ning lisatasu 
tuleb maksta valja sarna arvestusperioodi lopus. 

(5) RiigipUhal tootamise	 eest makstakse tootajale 2-kordset pohipalka voi voimaldatakse 
t50taja taotlusel talle taiendavat vaba aega riigipuhal tootatud ajaga vordses ulatuses. 
Kui riigipiihal tootamine huvitatakse rahas, peavad tootatud tunnid kajastuma 
arvestusperioodi kohta peetavas tooajatabelis ning lisatasu tuleb maksta valja sarna 
arvestusperioodi lopus. 

§ 7. Asendustasu 
(1) Direktor voib puuduva t50taja asendarniseks juhul, kui asutuse t50 oleks tootaja 

puudumise tottu takistatud ja asendaja t06kohale votmine ei ole voimalik voi 
otstarbekas: 

1) anda puuduva t50taja Ulesanded osaliselt uhele t50tajale v5i jagada puuduva t50taja 
iilesanded taielikult teiste tootajate vahel, vabastamata neid oma Ulesannetetaitmisest; 



2) anda puuduva tootaja Ulesanded osalise1t voi taielikult Uhele voi mitmele teisele 
tootajale, vabastades nad vastavalt kas osaliselt voi taielikult nende oma tllesannete 
taitmisest, 

(2) Tootaja voib kaesoleva paragrahvi loike 1 alusel puuduva tootaja ulesandeid taita Ule 60 
kalendripaeva kalendriaastas tOOtaja kirjalikku taasesitamist vdimaldavas vormis antud 
nousolekul. 

(3) Puuduva tootaja ulesannete taitmisest voib keelduda tootaja, kes on rase voi kasvatab 
kolmeaastast v6i puudega last. 

(4) Lisatasu puuduva tootaja asendamise eest kaesoleva paragrahvi loike 1 punkti 1 alusel 
voib maksta vaid tootajale, kelle tooUlesannete kirjelduse jargne kohustus ei ole 
asendada puuduvat tOotajat voi kui asendamine tingib vorreldes tooUlesannete 
kirjelduses ettenahtuga tookoormuse olulise suurenemise. Lisatasu puuduva tootaja 
Ulesannete taitmise eest makstakse lahtuvalt asendatava tootaja pohipalgast 
proportsionaalselt asendavale tootajale antud asendatava tootaja Ulesannete mahuga. 

(5) Tootajale, kes kaesoleva paragrahvi loike 1 punkti 2 alusel asendab puuduvat tOotajat, 
sailitatakse tema senine tootasu. Kui asendatava tOotaja p6hipalk on suurem, siis voib 
asendavale tOotajale maksta suuremat pohipalka, vottes arvesse asendavale tootajale 
antud asendatava tootaja Ulesannete mahtu. 

§ 8. Tasustamine tooalasel koolitusel osalemise ja tooiilesannete tditmise takistuse 
korral 

(1) Tootajale sailitatakse tooalasel koolitusel osalemise ajal keskmine tootasu. 
(2) Tootajale sailitatakse keskmine tOotasu moistliku aja eest, kui tOoUlesandeid ei taideta 

liihiajalise isikliku v6i perekondliku takistuse korral. 

§ 9. Hiivitis tootaja toovoime kaotuse voi hukkumise korral 
(1) Tootaja tunnistamisel pUsivalt t5ovoimetuks voi hukkumisel seoses tOoUlesannete 

taitmisega onnetusjuhtumi voi tema vastu toimepandud ronde voi tema poolt kuriteo 
t6kestamise tagajarjel makstakse hUvitisijargmiselt: 

1) Tootaja tunnistamisel pUsivalt toovoimetuks makstakse talle hUvitist lahtudes 
Sotsiaalkindlustusameti esmakordse pUsiva t5ov5imetuse ekspertiisi otsusest toov5ime 
osalise kasutuse korral tootaja Uhe kuu pohipalga ulatuses ja tOovoime taieliku kaotuse 
korral kolme kuu p5hipalga ulatuses; 

2) Tootaja hukkumisel makstakse tema lapsele, vanemale ja lesele ning perekonnaseaduse 
tahenduses tema Ulalpidamisel olnud teisele isikule Uhekordset hUvitist kuni hukkunud 
tootaja kuue kuu pohipalga ulatuses. 

(2) Tootajale maaratakse hUvitist asutuse juhi kaskkirjaga, 

§ 10. Palgatingimuste taitmise kontroll 
Asutusele eraldatud palgafondi otstarbekaja saastliku kasutamise eest vastutab direktor. 

§ 11. Rakendussatted 
(1) Kaesoleva	 dokumendiga kehtestatud muutuvpalga piirang ei laiene tootajatele, kes 

taidavad taiendavaid Ulesandeid projektide realiseerimisel struktuurtoetuste fondidest 
saadavate sihtotstarbeliste vahendite arvelt. 

(2) Palgakorralduse pohimotteid ei kohaldata teiste oigusaktidega reguleeritud juhtudel. 
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