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määruse nr 6
lisa 2

Töölised

Nooremspetsialistid

Keskastme
spetsialistid

Tippspetsialistid

Töökohtade põhigrupid*
koristaja, tööline, autojuht, köögitööline, kojamees,
toidujagaja, nõudepesija, pesunaine;
abipersonal, abitööline, elektrik, elektrimontöör,
hooldustöötaja, kokk, kontrolör, korrapidaja, lavatööline,
lavatöötaja, majahoidja, orkestrivanem, peakokk,
pesumasinaoperaator, lukksepp, puusepp, remonditööline,
raamatuköitja, riidehoidja, sissevalvur, valvur;
hooldaja, abikasvataja, pere ja laste abistaja, sotsiaalhooldaja,
massöör,
administraator, arvepidamisspetsialist, kassapidaja,
kompressorjaama operaator, laborant, laohoidja, õpetajaabi,
õpilaskodu kasvatajaabi, pesulaohoidja;
sotsiaaltöötaja, tugiisik, eeskostja, tegevuse juhendaja,
tegevusjuhendaja, meditsiini õde, peakokk, terviseedenduse
spetsialist, massöör, referent, huvitegevuse juhendaja,
kasvataja, tervishoiutöötaja, psühholoog,
abiõpetaja alushariduse alal, dekoraator, elektrik-elektroonik,
häälestaja, helioperaator, helitehnik, spordiinstruktor,
kunstnik, majandusjuhataja, masseerija, med.õde-ortoptist,
mehaanik, muusikasaatja, õppemeister, pootsman,
ravivõimlemisinstruktor, sanitaariaspetsialist, sekretärasjaajaja, terviseedenduse töötaja, valgustaja, varustaja;
tegevusterapeut, peaspetsialist,
kasvataja, abiõpetaja, arendusjuht, arst, arvutivõrgu
administraator, bibliograaf, dirigent, helioperaator, infojuht,
insener, instruktor, IT-spetsialist, kapten, kultuurispetsialist,
metoodik, muuseumitöötaja, pealavastaja, personalispetsialist,
projektijuht, raamatukoguhoidja, koori juhendaja, teatri
juhendaja, spetsialist, tõlk, veebaasi spetsialist, ringi
juhendaja, haldusspetsialist, huvitegevuse spetsialist,
hooldamise spetsialist, koduhoolde spetsialist, lastetöö
spetsialist, hoolekande asutuse meditsiiniõde, sotsiaalnõustaja,
orkestri muusik;

Juhid
[

alagrupp
H alagrupp

*

direktori asetäitja, juhataja asetäitja, osakonna juhataja,
haruraamatukogu juhataja;
juhataja, direktor.

Tulenevalt asutuse tegevusvaldkonnast töökohtade nimetustel võivad olla täpsustavad
nimetused

js
Õiend

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond pöördus 31.03.2022 taotlusega nr. 2.1-4/2943-2
algatada Narva Linnavalitsuse 24.03.2015. a määruse ,,Narva linna ametiasutuste hallatavate
asutuste töötajate palgajuhend“ lisa 2 muutmist, lisades tippspetsialistide gruppi uue töökoha
nimetusega ,,orkestri muusik“.

Määruse muutmise taotlemine on põhjustatud Narva Linna Sümfooniaorkestri direktori
kohusetäitja Anatoli Štšura taotlusest. Oma taotluses orkestri juht avaldab soovi arendada
orkestrit, muutes orkestri struktuuri. Käesoleval ajal orkestri muusikud töötavad
käsunduslepingute alusel. Määruse muutmise eesmärgiks on võimalus luua orkestris
töölepingute alusel töötavate orkestri muusikute alalised töökohad. Põhitöökohtadele on
võimalus kutsuda kõrge tasemega muusikuid, mis parandab oluliselt orkestri kvaliteedi ja
muudab linna kultuurikeskkonda paremaks.
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