Põrandakatete ala (Lattianpäällystys)
Põrandakatete ala valdkonnas järgitakse alati põrandakatete ala valdkonna
kollektiivlepingut.
Palgad ja töötingimused ei tohi olla halvemad kui kollektiivlepingus.
Tunnitöö palgad, palgarühmad
Töötaja palgarühm määratakse tema ametioskuste alusel.
Palgarühm
0
1
2
3

põhitunnitasu
10,51 €/h
12,10 €/h
14,28 €/h
15,74 €/h

0.

Sellesse palgarühma kuuluvad õpilased.

1.

Sellesse palgarühma kuulub algaja töötaja, kes oskab teha iseseisvalt ühte
järgmisest töödest:
•
•
•

2.

ruumi PVC-katte paigaldamine koos eeltöödega
laminaat- ja laudparketi paigaldamine koos alustöödega
hüdroisolatsioon pintsliga pealekantava hüdroisoleeridega, omab VTT
sertifikaat, plaatimise eeltööd nagu kallete kontrollimine ja
tasandamine.

Sellesse palgarühma kuulub töötaja, kes suudab iseseisvalt teha
1.palgarühma kahte tööetappi või lisaks ühte mõnda järgmistest töödest:
•
•
•
•
•

PVC-, kummi- ja linoleumkatete alus-, paigaldus-, profiili- ja
keevitustööd
niiskete ruumide põrandate ja seinte PVC-katete alus-, paigaldus- ja
keevitustööd
tekstiilkatete alustööd ja pingutustööd
mosaiikparketi kinnitus- ja lihvimistööd
põhilised plaatimistööd koos alustöödega, kaasa arvatud
hüdroisolatsioon, mille kohta on olemas VTT sertifikaat.
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3.

Sellesse palgarühma kuulub kogenud töötaja, kes suudab teha mõnda
järgmistest töödest:
•
•
•
•
•

PVC-, kummi- ja linoleumkatete alus-, paigaldus- ja keevitustööd, k.a
treppidel, mustrite lõikamisel ja sobitamisel
tekstiilkatete pingutustööd, k.a treppidel
liistparketi-, friisi- ja mustritööd ning spordisaalipõranda alus-,
paigaldus- ja viimistlustööd
plaatimistööd koos alustöödega, lisaks tavalistele plaatidele ka
spetsiaalplaatidega nagu näiteks klaasimosaiik- või looduslikust kivist
plaatidega plaatimistööd keerulistes kohtades, näit vannitubades
On omandanud põrandapaigaldaja kutsekvalifikatsiooni või spetsiaalse
kutsekvalifikatsiooni.

Tükitöö eest saadav töötasu peab alati olema vähemalt 2. palgarühmale
vastav.
Töötajal ei pea olema mingit kvalifikatsiooni ega kooliust selleks, et ta võiks
paigutuda ükskõik millisesse palgarühma.
Eraldi palgaosa 7,7% ja puhkusetasu 18,5%
Lisaks töötasule makstakse alati eraldi palgaosa 7,7% ja puhkusetasu 18,5%.
Eraldi palgaosasse 7,7% kuuluvad lühendatud tööaeg ja riigipühad.
Need hüvitised ei või kuuluda tunnitasu ega tükitöötasu hulka.
Eraldi palgaosa 7,7% makstakse igal palgapäeval
14 % puhkusetasust makstakse enne suvepuhkuse algust ja 4,5%
puhkusetasust makstakse enne talvepuhkuse algust.
Töötaja õigus iga-aastasele puhkusele tuleneb puhkuseseadusest.
Tööriistade hüvitis
Tööriistade hüvitis on 1,15 €/tööpäev.
Tööandja hangib suured ja spetsiaalsed töövahendid ja masinad.
Haiguspäevade eest makstav töötasu
Haigusest tuleb teavitada kohe tööandjat.
Haiguspäevade eest makstav töötasu on eelneva 12 kuu töötasu keskmine
tunnitasu.
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Sõidukulud
Üle 5 km pikkuse töösõidu eest makstakse tegelikud sõidukulud, näiteks
bussipilet.
Kui töötaja kasutab tööandja poolt määratud sõitudeks isiklikku autot, siis
hüvitatakse talle isikliku auto kasutamine 0,43 €/km
Näide
Palgakalkulaator 3. palgarühmale vastava tunnitasuga

Rahas makstav töötasu
Tunnitasu
Puhkusehüvitis
Eraldi palgasoa
Kokku
Mahaarvamised
Tulu, millelt maksud kinni peetakse
Kinnipeetav maks
Pensionimakse
Töötuskindlustusmakse
Kokku
Kulude hüvitised
Tööriistade hüvitis
Sõidukulude hüvitis

Määr
1
18,50%
7,70%

A-hind
15,74
15,74
15,74

Eurot
15,74
2,91
1,21
19,86

Protsenti

Eurot

22%
5,70%
1,15%

Summast
19,86
19,86
19,86
19,86

Määr

A-hind

Eurot
0
0

4,37
1,13
0,23
5,73

Kokku
Rahas makstav töötasu
Mahaarvamised
Kulude hüvitised

Eurot
19,86
5,73
0

MAKSTAKSE

14,13
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