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Austatud minister, 

Eesti Teatriliidu juhatus kutsus 30. juunil 2009.a. kokku koosoleku, millel osalesid Eesti Teatriliidu 
juhatuse, Eesti Etendusasutuste Liidu juhatuse ja riigieelarvest etendusasutustele tegevustoetuse 
jaotamise komisjoni liikmed. Koosoleku teemaks oli arutada teatrikunsti olukorda ajal, kus riik on 
võtmas suunda oma vastutuse ja osaluse vähendamisele rahvuskultuuri elujõu hoidmisel  ja kultuurielu 
korraldamisel.
Me oleme sunnitud kurvastusega tõdema, et Eesti riigi kulutused kultuurivaldkonnale, sh teatrikunstile 
on jäänud aasta-aastalt  väiksemaks. Kultuuriministeeriumi eelarve suhe nii riigi eelarvesse kui ka 
SKPsse on olnud taandarengus. Ja seda isegi siis, kui majanduses oli õitseaeg.
2008.a. moodustas teatritöötajate palk 63%  riigi keskmisest palgast. 
Kahetsuväärselt on viimastel aastatel üleriigilistel palga alammäära läbirääkimistel valitsusdelegatsiooni  
ühepoolse otsuse alusel loobutud aastaid kestnud (ja valitsuse koalitsioonilepingus kokku lepitud) 
printsiibist, et  kõrgharidusega kultuuritöötajate palgamäärasid  muudetakse  võrdses proportsioonis  
haridustöötajate  palgamuutusega.

Teatrivaldkonnas on 2009. aasta jooksul  riigieelarvelist toetust  kärbitud 15% ulatuses. Lisaks on 
piletitulult võetava käibemaksu määr võrreldes 2008. aastaga tõusnud 5%-lt 20%-le.
Vastupidiselt lubatule on käibemaksu tõstmisega kaasnenud kaotus hüvitatud 2009. aastal teatritele vaid 
vähem  kui 50% ulatuses, mis toob nii sellel kui mõistagi järgnevatel aastatel kaasa olulise languse ka 
teatrite omatulus (mille osakaal teatrite eelarves juba praegu on lähenemas 50%-ni, samas kui maailmas 
peetakse aktsepteeritavaks 20-25%). Teiste riigieelarveliste (ja eriti  omatulu mitte teenivate)  asutuste 
tegelik eelarvekärbe 2009.aastal on olnud väiksem.

Koosolekul viibinud Kultuuriministeeriumi teatrinõunik, kes on ühtlasi Eesti Teatriliidu juhatuse liige,
informeeris kavatsusest vähendada teatrite riigieelarvelist toetust 2010. aastal veel 15 % võrra, mis 
tähendaks kahe aasta jooksul dotatsiooni vähenemist 27 % ning koos käibemaksu tõusu tulemusel
äravõetava summaga   teatrite rahalise tulu vähenemist üle 30%.

Nii suur kärbe tooks paratamatult kaasa töökohtade kadumise, uuslavastuste ning etenduste arvu 
vähendamise ning sellest tulenevalt ka teatrikülastajate arvu languse, millele  püütakse vastu seista 
repertuaari paratamatu  kommertsialiseerumise abil. Mitmegi teatri kunstiliselt tõsiseltvõetav 
jätkusuutlikus ning väiketeatrite püsima jäämine muutuks seejuures kaheldavaks.

Eesti Teatriliidu juhatus ja Eesti Etendusasutuste Liidu juhatus on ühisel veendumusel, et Eesti teatrielu 
toimimiseks on vaieldamatult  oluline:1) säilitada igal juhul tänaseks välja kujunenud Eesti 
teatrimaastiku organisatsiooniline  struktuur, mis kujutab endast riiklike teatrite, kohaliku omavalitsuse 
teatrite ja kolmanda sektori teatrite  rikastavat ning vastastikku toetavat ühistoimet;

2) mitte nõustuda edasiste kärbetega riikliku tegevustoetuse osas.



Me tahaksime juhtida tähelepanu ka sellele, et teatrikunsti toetamist võib lisaks rahvuskultuuri püsimist
nõudvale  Põhiseadusest tulenevale  riiklikule kohustusele käsitleda ka toetusena ühele olulise  
kasuteguriga toimivale  tootmisharule.
2008. aaastal riigi poolt teatritele eraldatud palgarahast – 303 miljonist kroonist tuli 54,3% ehk 164,5 
miljonit krooni  maksude näol kohe riigile tagasi. Halduskulude toetuseks eraldas riik tol aastal veel 
28 miljonit  krooni, seega kulus riigil kokku teatritele 192,5 miljonit krooni, millega tekitatud 1850  
suhteliselt madalapalgalist töökohta lõid 4765 etendust ehk võimalust  rahva jaoks veeta oma vaba aega 
sisukalt, mille tulemuseks oli  enam kui miljon teatrikülastust. Nii loodud võimaluse kasutajad maksid 
selle eest  130 miljonit krooni, millisest arvestuslikust summast laekuks 2010 aastal käibemaksu näol 
otseselt riigikassasse veel 26 miljonit krooni. 
On lihtne arvutada, et riigil kulus 2008.aastal iga teatrialase  töökoha hoidmiseks kuus 7666 krooni. Iga 
töökoha kaotamine selles sfääris   tähendaks lisaks otsesele maksude laekumise vähenemisele ka 7 kuu 
jooksul makstavat töötustoetust keskmiselt 4860 krooni kuus. See poleks vist oluline kokkuhoid 
pikemaajalise ja korvamatu  kahju kõrval, mida selline kultuuripoliitika meie rahvale  tooks.
Meenutaksime sedagi, et erinevad riigivõimud on just oma rahvale raskeil perioodil väärtustanud 
kultuuri. Nii  kutsus USA  president F.D Roosevelt XX sajandi 30-ndate aastate  majanduskriisi ajal ellu 
spetsiaalse riikliku programmi kultuuri elushoidmiseks, luues selleks tuhandeid täiendavaid töökohti. Ka 
Soome riik ei vähendanud 90-ndate aastate “lama” ajal riiklikku toetust kultuurile, mille tulemusena 
toimus Soomes just neil aastail teatrikülastuse märgatav kasv. Eesti ajaloost teame, et nii 1941.a.  kui 
1944.a. lahingutegevuse vaibumisel nägid mõlemad okupatsioonirežiimid vajadust kõigi teatrite 
tegevuse viivitamatuks taaskäivitamiseks ning eraldasid selleks  kohe  ka hädavajalikud vahendid.

Loodame, et me ei pea praeguses, eeltoodud näidetega võrreldes kaugelt kergemas olukorras, tõdema 
riiklikest valeotsustustest lähtuvat Eesti teatrisüsteemi lagunemist.

Lisa1: Etendusasutuste Liidu poolt tehtud kokkuvõte võimaliku lisakärpe mõjust Eesti teatrile.
Lisa 2: koopia koosolekust osavõtjate nimekirjast.
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