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Ärakiri:
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Austatud minister,

Eesti Teatriliit esitab Teile oma kaalutlused seoses iga-aastaste palgaläbirääkimistega, 
mis, nagu me loodame, peaksid 2009.aastat puudutavalt peatselt algama. 
I 
TALO ja Vabariigi Valitsuse vaheliste palgaläbirääkimistel on  mõlemapoolselt 
kinnitatud lähtekoht, et  kõrgharidust nõudval ametikohal täistööajaga töötava 
kultuuri-ja haridustöötaja palga alammäär on võrdne Rahandusministeeriumi poolt 
prognoositava keskmise palgaga. 

Alates 1993 aastast, mil kirjutati alla esimene TALO ja Vabariigi Valitsuse vaheline 
palgakokkulepe (sotsiaalminister Marju Lauristin), on haritlaste ja kultuuritöötajate 
palgad tõusnud ühesuguses gradatsioonis. Samasugune lubadus sisaldub ka praegu 
toimivas koalitsioonileppes. Esimene aasta kus seda  loogilist põhimõtet ja lubadust rikuti 
oli 2008.aasta.

2008.a. riigieelarves eraldatud palgavahendite kasv võimaldab tõsta 
noorem-pedagoogide palga alammäära    9 516.- kroonini.
Kõrgharidusega teatritöötajate palga kasvuks eraldatud vahendite maht võimaldab 
tõsta noore teatritöötaja miinumpalka 8 500.- kroonini.

2008.a. prognoositud riigi keskmine palk on 13 526.- krooni. (12 976)

Noorempedagoogi ja kõrgkooli lõpetanud teatritöötaja palga vahe -  1016.- krooni.

Riigi keskmise palga ja teatritöötaja palga vahe                               -   5 026.- krooni.

II
Teatrites töötab lisaks vahetult etendust esitavaile kunstimeistritele ka suur hulk etendusi  
ettevalmistavat ja teenindavat personali (neljandik teatritöötajate koguarvust), kelle 
professionaalsete oskusteta on võimatu ühtegi lavastust etenduseks vormida. 



Need on eriväljaõppega töötajad, enamuses iseõppijad, eelkäijate  kogemuste pealt 
õppinud, kuid kõrgprofessionaalsete oskustega töötajad,  kellel puudub erialane 
kõrgharidus, sest tehnilisi erialasid  ei ole olnud seni võimalik Eestis omandada.
Pärast Viljandi Kultuurikolledži (täna Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia)
teatriosakonna loomist, on noortel huvilistel võimalik kõrgharidus omandada  ka teatrile 
hädavajalikel tehnilistel erialadel, kus tihtipeale on nende õpetajateks on kõrghariduseta, 
kuid suure teatrikogemuse ja andega  teatritöötajad.

Teatriliidu ja Kultuuriministeeriumi vahelise kokkuleppega 2002.aastal tunnistati 
Tallinna Balletikooli ja Viljandi Kultuurikolledži lõpetanud palgamäärade mõttes 
võrdseks kõrgharidust omavate teatritöötajatega. Seega on Kultuuriministeerium 
aktsepteerinud seisukoha, et ka etendust ettevalmistavate spetsialistide töö tänases 
teatris eeldab kõrgharidust. Samas ei võeta neid ametikohti  (erinevalt  artistide 
ametikohtadest) arvestuslikuks aluseks kõrgharidust nõudvate töökohtade 
arvestamisel palgaläbirääkimistel. Tulemuseks on situatsioon, kus (ka Teie poolt) 
esitatavad arvud kõrgharidusega teatritöötajate palgatõusu kohta osutuvad 
artistide reaalse palgatõusuga võrreldes olulisel määral ebaõigeteks , kuna teatrite 
ees on möödapääsmatu vajadus tõsta artistidele eraldatud palgavahendite arvelt  
näitlejatega võrdselt (või tööturutingimuste tõttu isegi enam) formaalse 
kõrghariduseta  spetsialistide palka, ilma kelleta oleks etenduste väljatulek ja 
ekspluateerimine mõeldamatu

Teatriliidu ettepanekud:

1. Võrdsustada teatrites  kõrg-ja kutselist eriharidust nõudvad ametikohad  nii 
arvestuslikult kui ka palgamäärade osas. Vastasel juhul ei ole teatrid tööturul enam 
konkurentsivõimelised.

2. Võrdsustada  2009.aastaks kõrgharidust nõudvat tööd tegeva spetsialisti 
miinimumpalk noorempedagoogi palgaga.

3. Võrdsustada  kõrg-ja kutselist eriharidust nõudval ametikohal töötava töötaja 
kuupalga alammäär 2011.aastaks riigi keskmise brutopalgaga. Võtta vastu 
konkreetsed meetmed selle eesmärgi saavutamiseks aastate kaupa.

3. Kehtestada teatritöötajate astmepalgad, vastava ettepaneku teevad EETAL ja 
Teatriliit koos. See põhimõte oleks aluseks AITA väärtuse arvutamisel.

Teatritöö on kollektiivne kunst, nõrk lüli muudab terviku küsitavaks.
Teatritöötajate palgaläbirääkimistel kõneleb Teatriliit kõigi etenduse andmise ja 
valmimisega seotud  erialatöötajate huvidest lähtuvalt.

Lugupidamisega,

Rein Oja                                                             RiinaViiding
Eesti Teatriliidu esimees                                    vastutav sekretär




