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PROTOK0JJLhIE OTST'S

Eest V*adigi Va[tEuge (edaspili vatbus) voliffird edndaid ilhelt pmtr ja Teenisfrrjab
Amdifrhde Kegkorgaiqatiooni TALO (edcpldi TALO) volffild esindid tdselt poolt (edaspili
poo$), pidasid HbirllkimbiTALO ffftnckonna 2009. aasb pa[alingirrusb ja palga ahmmilra
tlh, mille juuru Hhtusid 0Hiset p6him6frest et k6rgharidusoga 6t{nia palga ahmmiir, kui b
S,ffi gis66riaga k6rghaddugt n6udvalamolikohal, psaks ohrna v6rdne Mtandusminisbsiumi
pooltbirltgihaks paircdks pmgrnciha keskmise palgaga ning s6ltraltpalga ahmml&ast
oguleerihkse ka ti# ameillkphbde pakde ahmmllnadd

L$idfldmisb poolod kinnihvad jEqmist

I

V6ta badrfaehs, d Hbiresdmisb kligus TALO poolt boUetud palga ahmr€lra botrrs ili
rcalseednab ning UHist pa[a ahmnrlllra kokkulepet €a s6lmib.
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V6fra baddsdc, et Vabadigi Valitsuse poolt eraHatdtse 2009. amta digi eehrue kadu
oHhaitluskooHe pedagoogide palga ahmmillra Egtniseks v6reHes 2008. aashga 8%
vdrencleid rchkem, rfns fubmusena Etrseb ameslrtude palga ahmmllr alates 01. jaanuadst
2009. aasb vastavalt

o rporerpedagmgil
o pedqgoogil

varcrpedagoogil
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Kube6ppeasutrsb baamaksumusos
' alamllrade 6uuga.

on samuti arueshttd pedagoogide 8,6lse palga

V6tb badmiseks,. et,koolijuhtide palgaGusu ooas m digipoolsed hgalised sisse kifuhud
hsiduskuhrde betitsbndi nroodusbmise ahlsb loogkasse, so {lHhadduse r*stamismudelisse,
nf[e kohaseftiuhtimiskuhrd Eusorrd samav6ma kui pedagoogide palga ahmn!6rad. Konkn€be
koo$uhi palga6usu 6ushb t66andja.
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V6fia badmisdrs, et k6qhadduse 0li6pilaskoha baasfinanbeedmine ning teaduse siht- ja

granffinanbberimise osas on s$ifihfud 2008. aasta rahalste vahendits bse.

V6th badmisdrs, et 2009. aasbks jiiiivad Eifnah Riigikogu ja Vabadigi Valibuse poolt

vastMetrd obused k6ryhariduse Uli6piiaskda basmaksumuse suupndamiCrs 10% v6na ning

baduse sihffinanb€dimiseks l0% v6na v6rekles 2008. aastaga.

V6tb badmiseks, et diklike ja kohalike omavalibusb kultuudasutusbs, avalkiiguslke judidilistes

isikgtes (sh' Eesli Rahvusdnghiiling, Rahvusraamatrkogu, nahwsooper Esbnia) ning

dhhsutusielg k6ryhaddust n6udvalanetikotralEist66ai4a 6titava kultrudt6iitaja pa[aalamm6iir

sdilibhkse 20$iastaks kokkulepihtd hsemel.
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TALO liikrnoskonna 2010. aasb palgalingimusb ja palga ahmmArAra kasviku kohb esitab TALO
Vabadigi Vatbusele ja histele voliffird t6iiandiate esindaiabl6 bo0use 2009. a*ta veebruads.
Debg&oonide bsemelalgavad ltlbiriflkimised 2009. aash mais jaiitftatakse poole k*kuleppel
vastrualt vajadusele.
Pmled pearad ohhrbekaks s6lmida 2010. aash palgalingimusb eelkokkubppe enne Vabadigi
Valibuse poolt 201 0. aasta dQieehrve Ri[ikogule edbdst

I

Pooled teevad ktiik endast oleneva TALO liikmoskonna ttXiandjate, sealhulgns Ees{i Linnade Liidu

la Eesti lriaaomavalitrsb Liidu voliffild esindaj# kaasamis€ks 2010. aasta U|diigilistole'p"tg.Hbitaekimisble 
ning v6hvad eesmirgiks Ulqiigitsb bpeb s6lmimise haru / sektorihsandil.
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Protokoltlise obuse bkst on koosbrhrd katres v6dset juriidilist j6udu omavas eksemphds, millest
kummalegi poohle jtiiib Uks.
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