
 

Lisa 

Märjamaa Vallavolikogu 20.03.2018  

määrusele nr 20; 

Muudetud 

Märjamaa Vallavolikogu 18.02.2020 

määrusega nr 91 

Märjamaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgagrupid ja palgavahemikud 

Põhigrupp Põhigrupi liigitus Palgavahemik Ametikoht Töö keerukus Miinimumnõuded ametikohale 

Juhid 

   

  

väikesed 

asutused 

kuni 6 

koosseisulist 

kohta 

   

 

700-1450 

Valgu Rahvamaja juhataja 

Märjamaa Sotsiaalkeskuse juhataja  

Sillaotsa talumuuseumi juhataja 

Haimre Rahvamaja juhataja  

Vana-Vigala Rahvamaja juhataja 

Kivi-Vigala Rahvamaja juhataja 

Varbola Rahvamaja juhataja Märjamaa 

Valla Noortekeskuse juhataja 

Vana-Vigala Lasteaia direktor   

Kavandab ja korraldab iseseisvalt tööd. 

Omab algatusvõimet, suutlikkust 

juhtida inimesi ja protsesse ning 

erialaseid teadmisi. 

 

Keskharidus ja töökogemus 

valdkonnas ja/või  

eelnev juhtimiskogemus. 

Haridusasutuste juhtidel 

erialane kõrgharidus ning 

pedagoogilised ja 

juhtimiskompetentsid 

  

keskmised 

asutused 

7-20 koosseisulist 

kohta 

  

  

  

1000-1600 

Märjamaa Ujula juhataja 

Sipa-Laukna Lasteaia direktor  

Varbola Lasteaia-Algkooli direktor - 

Märjamaa Valla Raamatukogu direktor 

Kivi-Vigala Põhikooli direktor 

Märjamaa Muusika- ja -Kunstikooli 

direktor 

Märjamaa Valla Rahvamaja juhataja  

Erialane haridus (kõrg- või 

keskeriharidus) või 

keskharidus ja töökogemus 

valdkonnas ning 

eelnev juhtimiskogemus 

   

  

suured asutused 

üle 20 

koosseisulise 

koha 

  

  

1000-2000 

Valgu Põhikooli direktor  

Vana-Vigala Põhikooli direktor 

Kasti-Orgita Lasteaia direktor  

Märjamaa Lasteaia Pillerpall direktor  

lasteaia õppealajuhataja 

Märjamaa Gümnaasiumi direktor 

Erialane kõrgharidus ning 

pedagoogilised ja 

juhtimiskompetentsid. 



Spetsialistid 

spetsialistid  

Vabariigi 

Valitsuse 

kehtestatud 

töötasu 

alammäär 

-1100 

 

  

vanemraamatukoguhoidja 

raamatukoguhoidja 

kunstiline juht 

kultuuritöö korraldaja 

kinotehnik 

heli- ja kinotehnik 

klaverihäälestaja 

noorsootöötaja 

muuseumipedagoog 

varahoidja 

tervishoiutöötaja 

instruktor 

ringijuht 

majandusjuhataja 

assistent 

abiõpetaja   

tugiisik 

kokk 

logopeed 

või muu samaväärne amet 

  

  

Pōhiülesannete raames korraldab tööd 

iseseisvalt arvestades püstitatud 

eesmärke, vajadusel juhendab  teisi 

töötajaid ning koostab protseduuri 

reegleid ja tegevusplaane, juhi poole 

pöördub erakordsete probleemidega, 

info saamiseks suhtleb asutuse 

töötajatega ja teiste 

organisatsioonidega.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Eriharidus (kõrg- või 

keskeriharidus) 

ja/või 

erialane väljaõpe või 

ettevalmistus 

  

  

  

  

  

  

  

 

õpetaja (sh 

magistrikraadiga 

õpetaja)  

  

  

  

  

1000-1400  

õpetaja 

liikumisõpetaja 

muusikaõpetaja 

kontsertmeister 

õpetaja metoodik 

   

Korraldab õppetööd omandatud eriala 

raames ja kehtiva õppekava alusel 

  

 Erialane kõrgharidus,   

vastavus 

kvalifikatsiooninõuetele   

Lihttöötajad 

   

  

  

  

  

abi- ja oskus- 

töölised ning 

teenindajad 

  

  

  

  

  

  

  

Vabariigi 

Valitsuse 

kehtestatud 

töötasu 

alammäär 

 kuni 900 

  

  

  

  

Koristaja 

kokk-majahoidja  

majahoidja 

pesukorraldaja 

aednik 

õpetajaabi (-koristaja) 

majaperemees/perenaine 

kütja 

remonditööline 

remondi- ja heakorratööline 

administraator 

klienditeenindaja-valvur  

või muu samaväärne amet 

Ülesanded lihtsad, töö vastab täpsetele 

normidele, eeldab reeglite tundmist, 

tööd kontrollitakse sageli. 

   

Põhiharidus, vajadusel vastav 

kvalifikatsioonitunnistus või 

erialane väljaõpe 

  


