
Kokkusaamine kultuurinisteeriumis 25. novembril 2009.aastal kell 16.00.
Küsimused ja ettepanekud lugupeetud minister Laine Jänesele.

Teatrivaldkond on 2008 ja 2009 aasta jooksul võtnud vastu riigieelarvelise toetuse osas 
kärpeid kogusummas 15% ulatuses. Lisaks on 2009.a. seisuga tõusnud käibemaksu määr 
võrreldes 2008.a. alguse seisuga seniselt 5%-lt 20%-le, mis toob kaasa olulise languse 
teatrite omatulu osas. 
Kokku on teatrite rahaline tulu vähenenud üle 30%.
Eesti Teatriliidu juhatus ja Eesti Näitlejate Liidu juhatus on  veendumusel, et Eesti 
teatrimaastiku edasiseks arenguks ning toimimiseks on vaieldamatult  oluline:
1. Säilitada igal juhul tänaseks välja kujunenud Eesti teatrimaastiku 
organisatsiooniline  struktuur,

Seoses pideva ja suureneva alafinantseerimisega teatrites on järsult 
suurenenud teatrijuhtide-mänedžeride mõju Eesti teatrikultuurile (loe: 
kommertsialiseerumine). Kõik sõltub nende osavusest, justkui oleks 
tegemist erafirmade, mitte riigieelarveliste kultuuriasutustega, kes 
muide publikupuuduse all küll ei kannata (kui mõned erandid välja 
arvata). Riigipoolse toetuse vähenemine teatrites üle 30% asetab 
nende õlgadele ka suure vastutuse. 
Vene teatri näitel näeme, et antud vastutust (kui midagi väga viltu läheb) ei kavatse keegi 
kanda. Ka Kultuuriministeerium ei nõua seda.
Vene teatri näitlejate keskmine palk oli septembris 2009  6264.-krooni.

Mitmedki teatrid on kommertsialiseerumises jõudnud juba ähvardava 
piirini, kuid kultuuripoliitiliselt ei ole justkui midagi viga.

Ka väljasõidu-/külalisetendusi toetav struktuur ei toimi enam (loe: 
päevarahade maksustamine).

Teatrijuhid (EETEAL) ei ole alafinantseerimise tõttu mõnes teatris 
valmis täitma  Eesti Teatriliidu, Eesti Näitlejate Liidu  ja Eesti Etendusasutuste Liidu  
kollektiivlepingu punkti, mis sätestab kõrgharidusega näitleja miinimumpalgaks 
8500.- krooni, tuues põhjenduseks valitsuse taganemise finantseerimise kokkuleppest. 
Soovitakse viia miinimum 7000.- kroonini!

2.Teeme Kultuuriministeeriumile ettepaneku kolmepoolse kollektiivlepingu (mis 
kindlustaks 8 500 kroonise miinimumpalga maksmise) sõlmimiseks valitsuse 
volitatud esindaja – Eesti Teatriliidu – Eesti Etendusasutuste Liidu vahel.
See oleks konkreetne riigipoolne  kaitse teatritöötajatele, kelle palga vahe  on 
võrreldes haridustöötajatega suurenenud 2 627-krooniseks (!).



Millisena nähakse ministeeriumis ette tulevikku? 
Kas Teatriliit ja Eesti Näitlejate Liit peaks valmistuma teatama oma liikmetele, et mõni 
teater pannakse kinni, vallandatakse suur osa näitlejatest, peaks hakkama tegelema 
lauskommertsiga, et ellu jääda. Milline on tulevik? 
Milline on riigi ettekujutus teatrikunsti ja nende inimeste tulevikust, kes seda kunsti 
teevad?
Kas sõltub kõik rahandusministeeriumi heatahtlikkusest?

Lugupidamisega                      
Ain Lutsepp
Eesti Teatriliidu esimees
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Eesti Näitlejate Liidu esimees


