TEENIBTUJATE AMETILIITUDE
KESKORGANISATSIOON TALO

EESTI VABARIIGI

VALITSUS

2007. aasta palgatlngimuste ja palga alammiiiira

KOKKULEPE

Eesti Vabariigi Valitsuse (edaspidi valitsus) volitatud esindajad iihelt poolt ja
Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO (edaspidi TALO) volitatud
esindajad teiselt poolt (edaspidi pooled), pidades l6bir5iikimisi TALO liikmeskonna
2007. aasta palgatingimuste ja palga alammddra Ule, liihtuvad oldisest p6him6ttest,
et k6rgharidusega tddtaja palga alammear, kui ta tddtab taistOdajaga k6rgharidust
n6udval ametikohal, peaks olema v6rdne Rahandusministeeriumi prognoositava
keskmise palgaga ning s6ltuvalt palga alammtiarast reguleeritakse ka teiste
ametikohtade palkade alammd€irasid.
Eesmdrgi saavutamiseks leppisid pooled kokku alljdrgnevas:
1

Pooled votavad teadmiseks, et vorreldes 2006. aastaga suurendatakse riigieelarvest
palgavahenditeks valdkonniti eraldatavald summasid. Palgavahendite eraldamise
jaotus valdkonniti ositataks6 kg6sol6va kokkuleppo lisas.
Valitsusasutuste hallatavale riigiasutuste, riigieelarvest finantseeritavat€ asutuste,
omavalitsuste hallatavate asutusto, avalik.6iguslike institutsioonide ja sihtasutuste
t6dtajate palgavahendite kasviku jaotamisel peetakse l6birdiikimisi ametiUhingute v6i
nende puudumisel todtajate volitatud esindajatega.
2

Pooled leppisid kokku, et TALO liikmeskonda kuuluva vahetult riigieelarve
vahenditest tddtasu saava k6rgharidusega t06taja palga alammddr todtamisel
teistdoajaga k6rgharidust n6udval ametikohal on vdhemalt 7475 krooni kuus.
3

Kohalike omavalitsuste kultuuri- ja haridusasutuste, avalik-6iguslikele institutsioonide
(sh. Eesti Raadio, Eesti Televisioon, Rahvusraamatukogu, rahvusooper
"Estonia")

ning sihtasutuste palgavahendite t6usu konkreetse suuruse 2007. aastaks kinnitab
kohaliku omavalitsuse volikogu v6i vastava asutuse n6ukogu arvestades
eelarvevahendite kasvu.

4
Pooled klisitlevad kAesoleva kokkuleppe punktls 2 kokkulepitud palga alammdAra
tingimusi kollektiivlepinguna ning selle taitmisel tagavad TALO liikmed
palgakirsimuste osas t60rahu.

[,1

5

TALO liikmeskonna 2008. aasta palgatingimuste ja palga alammliiira kasviku kohta
esitab TALO Vabariigi Valitsusele ja teistele todandjate volitatud esindajatele
taotluse 2007. aasta veebruaris. Delegatsioonide tasemel algavad liibiriiiikimised
2007. aasta martsis ja jatkatakse poolte kokkuleppel vastavalt vajadusele.
6

Pooled teevad k6ik endast oleneva TALO liikmeskonna todandjate volitatud
esindajate kaasamiseks 2008. aasta palgalebireekimistele
Uleriigiliste lepete s6lmimise harutasandil.

ja

v6tavad eesmiirgiks

7

ja muudatusettepanekutest teavitavad
pooled teineteist kirjalikult, need vaadatakse lebi kah6 nddala jooksul, kui taotluses
ei ole mdaratud teist tdhtaega.
Leppe tEiitmisel tekkivatest probleemidest

8

Kokkulepe j6ustub selle allakirjutamise hetkest ning seda rakendatakse alates 01.
jaanuarist 2007. aastal, kokkulepe kehtib kuni 31. detsembrini 2007. aastal.

Pooled kohustuvad kUmne paeva ,iooksul perast kokkuleppe teksti allakirjutamist
edastama selle kokkuleppe tAitmisega seotud asutustele, organisatsioonidele jt.
isikutele.

I
TALO esitab kokkuleppe Sotsiaalministeerlumile registreerimiseks kollektiivlepingute
andmekogus.
10

Kokkuleppe tekst on koostatud kahes v6rdset juriidilist j6udu omavas eksemplaris,
millest kummalegi poolele jiidb iiks.
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Tallinnas, 22. detsembril 2006.a.
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LISA

Eesti Vabariigi Valitsuse

ja

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni

TALO
2007. aasta palgatingimuste ja palga alammaera kokkuleppe juurde

Pooled v6tavad teadmiseks, et kokkuleppe lisa 2007. aasta palgavahendite
eraldamise kohta valdkonniti sisaldab kokkulepitud palgavahendite kasvu ulatuses,
mida on v6imalik rakendada 2007. aasta riigieelarvest.

1,

Kultuuriministeeriumi haldusalas on riigiasutuste kultuuritbotajate
palgavahendite kasv 2007. aastaks v6rreldes 2006. aastaga 15o/o, v.a.
t€atrivaldkond, kus vahendite kasv on valdkonnasiseselt keskmiselt '15%.

2.

Kultuuriministeeriumi haldusalas olevate avalik - 6iguslike institutsioonide (sh.
Eesti Raadio, Eesti Televisioon, Rahvusraamatukogu, rahvusooper "Estonia")
sihtasutuste palgavahendite kasvuks eraldatud summad tagavad
kdesoleva kokkuleppe tditmise. 2007. aastal. Palgavahendite kasutamise
otsuse kinnitab vastava asutuse n6ukogu.

ja
3.

Kultuuriasutusi haldavate P6llumajandusministeeriumi, Majandus- )a

Kommunikatsiooniministeeriumi

ning

Keskkonnaministeeriumi

palgavahendite kasv 2007. aastal tagab palga alammeera kokkuleppe
teitmise vastavalt punktis 2 sdtestatule.

4.

P6llumajandusministeeriumi haldusalas oleva Pdllumajandusuuringute
Keskuse palgavahendite kasv 2007. aastal tagab palga alamm66ra
kokkuleppe tditmise vastavalt punktis 2 sAtestatule.

5.

Munitsipaalkoolide, riigigUmnaasiumide, riigiinternaatkoolide

)a

kutseoppeasutuste opetajate palga alamm*Arad alates 01. jaanuarist 2007.
aastal on jdlrgmised:
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