
 
 
 

SÕITJATEVEO ÜLDTÖÖKOKKULEPPE MUUTMINE 
 

 

 

Autoettevõtete Liit, registrikood 80018037 (edaspidi AL), keda esindab juhatuse esimees 
Andrei Mändla  
 
ja  
 
Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu, registrikood 80043986 (edaspidi ETTA), keda 
esindab juhatuse esimees Üllar Kallas 
 
Arvestades COVID-19 leviku tõttu seatud oluliste piirangutega ühiskonna ja majanduse 
tavapärasele toimimisele, mis omavad mh mõju ettevõtete toimetulekule ja konkurentsivõime 
säilimisele 
 
otsustasid AL ja ETTA  
 
1. Muuta 13.01.2020 sõlmitud Sõitjateveo Üldtöökokkuleppe § 3 ja sõnastada see 
alljärgnevalt: 
 
§ 3 Üldtöökokkuleppe kehtivus 
 

1. Üldtöökokkulepe jõustub 13.04.2020 aastal ning kehtib kuni 31.03.2025. 
 
 
2. Muuta 13.01.2020 sõlmitud Sõitjateveo Üldtöökokkuleppe Lisa 1 § 2 ja 3 ning sõnastada 
need alljärgnevalt: 
 
§ 2 Alates 01.04.2021 on Ühenduse tegevusloa, liiniloa ja avaliku teenindamise lepingu alusel 
töötavate bussi-, trolli- ja trammijuhtide brutopalk täistööajaga töötamise korral vähemalt 
1100 € kuus (miinimum kuutasu). 
 
§ 3 Alates 01.01.2022 on Ühenduse tegevusloa, liiniloa ja avaliku teenindamise lepingu alusel 
töötavate bussi-, trolli- ja trammijuhtide brutopalk täistööajaga töötamise korral vähemalt 
1150 € kuus (miinimum kuutasu). 
 
3. Lisada 13.01.2020 sõlmitud Sõitjateveo Üldtöökokkuleppe Lisasse 1 §-d 4-7 ning 
sõnastada need alljärgnevalt: 
 
§ 4 Alates 01.06.2022 on Ühenduse tegevusloa, liiniloa ja avaliku teenindamise lepingu alusel 
töötavate bussi-, trolli- ja trammijuhtide brutopalk täistööajaga töötamise korral vähemalt 
1200 € kuus (miinimum kuutasu). 
 



§ 5 Alates 01.01.2023 on Ühenduse tegevusloa, liiniloa ja avaliku teenindamise lepingu alusel 
töötavate bussi-, trolli- ja trammijuhtide brutopalk täistööajaga töötamise korral vähemalt 
1250 € kuus (miinimum kuutasu). 
 
§ 6 Alates 01.01.2024 on Ühenduse tegevusloa, liiniloa ja avaliku teenindamise lepingu alusel 
töötavate bussi-, trolli- ja trammijuhtide brutopalk täistööajaga töötamise korral vähemalt 
1300 € kuus (miinimum kuutasu). 
 
§ 7 Alates 01.04.2024 on Ühenduse tegevusloa, liiniloa ja avaliku teenindamise lepingu alusel 
töötavate bussi-, trolli- ja trammijuhtide brutopalk täistööajaga töötamise korral vähemalt 
1350 € kuus (miinimum kuutasu). 
 
Muudatus kehtib alates 01.04.2021. 
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Juhatuse esimees (president)                Juhatuse esimees 
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