
Rakvere P6hikooli hoolekogu erakorraline koosolek 15.04.2014

Viidud libi side- ja infotehnoloogiliste vatrendite kaudu ajavatremikul 12.04.2014-
15.04.2014.a.

Pievakord:

1) Awamuse andmine Rakvere P6hikooli palgakonalduse jutrendile.

Otsustati

l) Ndustuda jutrendiga, samas aga palun arvestada ka hoolekogu liikmete
ettepanekutega:

l.l. Ain Sutrtaerru ettepanekud:

- P.2.l.korrigeeridakeeleliselt (... ja ... ja ... ja ...)
\, - kui tegemist on t66lepingu muutnisega , siis v6iks s6nastada selle nii, et ,,tehakse

poolte kokkuleppel ja vormistatakse TL lisana". Seda v6iks ka teistes sarnastes
punktides samas dokumendis kasutada

- P 3.4, kui rEigime, et tugispetsialistid peaks saama v6imalusel v6i rildjuhul sama
alammiiraga tasu" siis selles s6nastuses see hakkabki sisuliselt nii olema. Seletada, et
raha ei ole ja teha seda kuskil zuvel, on tii6tajale tiitsa anrsaamatu. Ain Suurkaev
jetaks selle lause vilja ja siis saab direktor lihtsalt palga kokku leppida konkr,eetse
inimesega ja seda siis juba linna kehtestatud m66ruste piires. Rotrkem maksta ei keela
keeg, kui selleks on vdimalus.

- 4.3. - teine lause justkui kordab jille varasemalt esitatud vfliteid (vt p 1.4 n6iteks ja
mujalgi)

- 4.5 pgaks sisaldama viidet kust kohast see tule,neb (vastav Rakvere Linnavolikogu
akt)

- Tihtaegne lisatasu - sedasi ei viljendaks, sest siis tekib kohe tahtnine seda saada ja
ennast kuidagi kindlustada

- 5.6. - ma ei rake,ndaks 6 kuud. Vdiks ikka olla kooli puhul nnitajaks 6ppeaasta ja

\ , selle tulem ehk siis ettepanek 9larud\-/ - 6.2. - kasutaks viljendit mitte konlcreetse p6evana vaid ,,hiljemalt t66lepingus
miEratud pieval"

- 6.3 ma ei saa sellest punktist anr?
- 7.1- RAKVERE LINNAVOLIKOGU on see organ, kes palgaasuned kehtestab

(lisan miiruse siia kirjale) ja minu ettepanek on jitta lisad sellest dokumendist vdljq
sest need tulenevad teisest aktist. Kui seda muufina hakatakse, on kohe ka see kord
pea peal. Ehk siis vihjest piisab.

1.2. Epp Landbergi ettepanekud on esitatud lisana (jutrendis tehtud
parandustena).

Otsustamisel osalesid hoolekogu liikmed : Ain Suurkaev, Janne Pedin, Airi
Bachmann, Janis lfteegimets, Hilja Roostik, Aleksander Holst ja Epp Landberg
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