
Näidis kirjaliku Pöördumise /Märgukirja/ Avalduse  kohta /üks paljudest võimalustest/

/Saata  nii  valla/linnavalitsusele  kui  koolieelse  lasteasutuse  direktorile  kui   HTL
maakonna/linnaliidule kui valitsusasutustele (viited aadressidega HTL juhendmaterjalis)

Hr /pr  ................                                                             ......    2012.a

Vallavanem/linnapea..... .....lasteasutuse  direktor  

         ......vald

............................

.............................  

koolieelse lasteasutuse nimi.................  töötajate  PÖÖRDUMINE/ MÄRGUKIRI/ AVALDUS

Austatud vallavanem/ linnapea ........... /.........../............

Teatame, et /asutuse nimi./..................  töötajate üldkoosolekul ...........märtsil 2012.a  
otsustati koostada kirjalik pöördumine ÕPETAJATE ÜLERIIGILISEST STREIGIST 07.-09. 
märtsil 2012 osavõtjate toetuseks.

Kirjaliku pöördumise /märgukirja/ avalduse põhjuseks on asjaolu, et Vabariigi Valitsuse, 
Kohalike Omavalitsusliitude ja Eesti Haridustöötajate Liidu vahelised  palgaläbirääkimised ei 
ole andnud õpetajate töötasu alammäära osas 2012.aastaks soovitud tulemusi ning Riikliku 
lepitaja 13. veebruari 2012.a. otsusega töörahu kohustus ei kehti. 

Toetame streikijate nõudmisi:

1.  Toetame nõudmist, et kõrgharidusega õpetaja töötasu alammäära tõstetakse 2012.aastal 
20% ja ning sellest tulenevalt nõuame õpetajate töötasu alammäärade kehtestamist 
2012.aastaks järgmiselt:

Noorempedagoog 729,82 eurot

Pedagoog 772,85 eurot

Vanempedagoog 883,28 eurot

Pedagoog-metoodik 1066,66 eurot

2.  Nõuame, et riigieelarves nähtaks ette vahendid üleriigiliselt töötasu alammäärade 
kehtestamiseks koolieelse lasteasutuse õpetajale.



3.   ..............................  jt teised nõudmised  juhendmaterjalist  

Kirjalikule pöödumisele allakirjutanute arv...........35   lasteasutuse nimi ......... töötajat

Koosoleku juhataja või kirjaliku pöördumise koostaja(te) andmed:

...................................................

....................................................

Nimi(nimed), töökoht ja kontaktandmed

Lugupidamisega

............................ 

.............................. koolieelse lasteasutuse esindaja  

Muude nõudmiste kohta peale kirjaliku pöördumise streikijate põhinõudmiste toetuseks on 
otstarbekas koostada teine pöördumine ja saata vajalikele aadressaatidele.

II. AKTSIOONIS OSALEJATE POOLT NÕUDMISTEST TEAVITAMINE

Maakonna-  ja  linnaliitudel  koostada  usaldusisikute  abistamiseks  protestiaktsiooni  ettevalmistamisel
ning  selle  läbiviimisel  üldreeglid  protestiaktsiooni  korraldamiseks  asutuses.  Määrata  kindlaks  ja
edastada  usaldusisikutele  eelnevalt  adressaadid,  kuhu  esitatakse  protestiaktsioonist  osavõtjate
kirjalikud nõudmised s.h. vastuvõetud otsus,  pöördumine, märgukiri või avaldus. 

Näiteks: 
Riigikogu

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn

E-post: riigikogu@riigikogu.ee

Riigikogu  kultuurikomisjon

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn

Haridus- ja Teadusministeerium Munga 18, 
Tartu, 50088 E-post: hm@hm.ee

Rahandusministeerium
Suur-Ameerika 1, Tallinn 15006

E-post: info@fin.ee
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E-post: kultuurikomisjon@riigikogu.ee

Riigikogu rahanduskomisjon

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn

E-post:rahanduskomisjon@riigikogu.ee       
Eesti Vabariigi Valitsus 

Aadress: Stenbocki maja, Rahukohtu 3, 15161 
Tallinn 

E-post: riigikantselei@riigikantselei.ee 

Peaminister

Aadress: Stenbocki maja, Rahukohtu 3, 15161 
Tallinn

E-post: pmsekretar@riigikantselei.ee 

Eesti Linnade Liit

Ahtri 8
III korrus
10151 Tallinn

E-post info@ell.ee 

Eesti Maaomavalitsuste Liit 

Sirge  tn. 2
10618 Tallinn
E-post:   info@emovl.ee 

Ajaleht “Õpetajate Leht”

Voorimehe 9, Tallinn 10146
E-post: artikkel@opleht.ee

Näiteid põhinõudmiste kohta

1. Tõsta õpetajate töötasu alammäärad 2012.aastal vähemalt 20% ning taotleda õpetajate 
töötasu alammäärade otsustavat tõusu 2013.aastal. Seada eesmärgiks tõsta õpetajate 
töötasu alammäär 2014.aastal vabariigi keskmise töötasu tasemele;

2. Säilitada õpetajate atesteerimissüsteem ja õpetajate üleriigiliste töötasu alammäärade 
kehtestamine vastavalt PGS §76 kehtestatud nõuetele, mille järgi õpetajate töötasu, 
sealhulgas klassijuhatamise tasu alammäärades lepivad õpetajatele atesteerimisel antavate 
ametijärkude kaupa kokku  Vabariigi Valitsuse, üleriigiliste kohalike omavalitsuse üksuste 
liitude ja õpetajate registreeritud ühenduste volitatud esindajad

3. Kehtestada koolieelsete lasteasutuste õpetajatele atesteerimisel omistatavate ametijärkude 
kaupa üleriigilised töötasu alammäärad võrdselt põhikooli- ja gümnaasiumi õpetajate 
alammääradega;

4. Võrdsustada koolieelsete lasteasutuste õpetajatele puhkus teiste õpetajate puhkusega(56 
kalendripäeva);

5. Vabariigi Valitsusel kehtestada alates 1.septembrist 2012.a pedagoogidele 18 tunniline, 
liitklassides 16 tunniline õppetundide arv nädalas ning klassijuhatajate töötasuks vähemalt 
25% õpetajatele atesteerimisel kinnitatud töötasu alammäärast;

6. Tööandjatel, lähtudes töölepingu seadusest, tagada pedagoogidele vastavalt seadusele 
nende poolt tehtud ületunnitöö hüvitamine;
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