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Ametnike ja töötajate gruppide palga ja töötasu vahemikud ühe kalendrikuu kohta 

 

 Ametnike ja töötajate grupid Palga ja töötasu 

vahemikud, eurodes 

Ametinimetus 

I Vallavalitsuse ametnikud ja töötajad   

 Tippjuhid 2 400  – 4 000 vallavanem 

 Juhid  2 150 – 3 000 abivallavanem, vallasekretär, finantsjuht  

 Ametnikud 1 300 – 2 200 arendusjuht, referent, infospetsialist, sotsiaaltöö spetsialist,  

järelevalve spetsialist, majandusspetsialist, 

keskkonnaspetsialist, maa- ja teedespetsialist, ehitus- ja 

hankespetsialist, ehitusreferent, arhitekt-planeeringuspetsialist, 

laste ja perede spetsialist, laste hoolekandespetsialist, 

registripidaja-referent 

 Keskastme spetsialistid (töötajad) 1 000 - 1800 raamatupidaja, infotehnoloogiaspetsialist jne 

 Lihttöölised   584 – 1 450 koristaja, remonditööline, sotsiaalhooldustöötaja, kalmistuvaht, 

autojuht 

II Lasteaiad, Kunstidekool   

 Juhid 1 400 – 2 950 direktor, õppealajuhataja 

 Kõrgkvalifikatsiooniga haridustöötajad 1 235 – 1 820 lasteaia õpetaja 

 Kõrgkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid 1 100 – 1 600 kunstidekooli õpetaja, kontsertmeister 

 Keskkvalifikatsiooniga haridustöötajad    850 - 1 600 lasteaia õpetaja, assistent, lapsehoidja 

 Keskastme spetsialistid 760 – 1 350 õpetaja abi, majandusjuhataja, kokk ,juhiabi,assistent, 

administraator,  tervisedendaja, sekretär, asendustöötaja 

 Lihttöölised 584 – 1 100 koristaja, majahoidja, abitööline, perenaine 

 Tugispetsialistid 584 – 2 000 logopeed, eripedagoog, tugiisik, sotsiaalpedagoog, psühholoog 

III Koolid   

 Juhid 1 625 – 3 600 direktor,  direktori asetäitja majanduse alal, õppealajuhataja 

 Erialaspetsialistid 1 000 – 1 820 ringijuht, huvijuht, pikapäevarühma õpetaja,  eripedagoog, 

assistent, majandusjuhataja, vanemkokk, söökla juhataja-

peakokk 

 Keskastme spetsialistid 1 000 – 1 500 infosekretär, raamatukogu hoidja, majandustöötaja, 

õppesekretär 



 Lihttöölised 584 – 1 250 koristaja , riidehoidja, valvur, abitööline, majahoidja, laborant, 

söökla tööline, kokaabi, majandustöötaja 

 Tugispetsialistid 1 315 - 1820 tugiõpetuse õpetaja, eripedagoog,logopeed, sotsiaalpedagoog , 

psühholoog, 

IV Teised allasutused   

 Juhid 1 075 – 2 000 raamatukogu direktor, kultuurikeskuse juhataja, noortekeskuse 

juhataja, sotsiaalkeskuse juhataja, rahvamaja juhataja 

 Erialaspetsialistid (kvalifikatsioonile 

vastavad) 

970 – 1 900 vanem raamatukoguhoidja, raamatukoguhoidja, noortejuht, 

tegevusjuhendaja, kultuurijuht, perevanem 

 Keskastme spetsialistid 970 – 1 700 noortejuht, tegevusjuhendaja, kultuurijuht, perevanem, 

perevanema abi 

 Lihttöölised 584 – 1 250 administraator, majahoidja, koristaja, valvur, kütja, perenaine 

 


