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2008.a. palgaläbirääkimised.

Eesti Teatriliit soovib oma ettepanekute tegemisel veelkord pöörata tähelepanu aspektidele, 
mis meie arvates on teatrite 2008.a. eelarve koostamisel olulised.

Lähtume oma ettepanekute tegemisel põhimõttest, et  „… kõrgharidusega töötaja palga 
alammäär, kui ta töötab täistööajaga kõrgharidust nõudval ametikohal, peaks olema 
võrdne rahandusministeeriumi poolt prognoositava vabariigi  keskmise palgaga”.

Teatriliit teeb ettepanekud, arvestades järgmisi asjaolusid:

*   Rahandusministeeriumi poolt prognoositav keskmine brutopalk 2008.aastaks on    
       12 976.-
* Avaliku sektori astmepalkade planeeritud tõus on 2007.aastal 40%.
*  Vastavalt valitsusliidu programmile peab haridus-ja kultuuritöötajate palgatase
    jõudma 2011. aastaks riigi keskmise palga tasemeni.
* Teatriliidu arvestuse aluseks on AITA, arvutuslik inimtööaasta, milles väljendub
    1 inimese poolt  1 kalendriaasta jooksul tehtud töö hulk.
*  AITAde üldarv teatrites on 2007.aastal 1 454,7. 
*  Riigi poolt toetatavate AITAde väärtus on 2007.a. eelarves 121543 EEK, mis 
    võimaldab teatritöötajatele maksta 7 600 EEK suurust keskmist brutopalka   
    2007.aastal.
    (Rahandusministeeriumi poolt prognoositud vabariigi keskmine palk on
    11 258 EEK, vahe on 3 658 EEK).
* Teatrid maksavad omatuludest palgafondi  keskmiselt 20%, ja isegi sel juhul on 
    välja makstud keskmise palga suurus 2007.aastal 8 687 EEK, mis jääb vabariigi  
     keskmisest palgast maha 2 571 EEk.

Ettepanekud:

I  Tõsta teatrites 2008. kõrg(eri)haridusega töötaja kuupalga alammäär 
7495 kroonilt   9 744.- kroonini, mis tähendab 30% tõusu.

II Tõsta  AITA väärtust samuti 30%  ehk  121 543-lt   158006-ni. 

III RO „Estonia” palgavahendite kasv peab olema võrdne riigitoetust saavate teatrite 
palgavahendite tõusuga. Pidades silmas ka asjaolu, et meie rahvusooperi palgafondi ei 
moodusta ainult põhikohaga töötajad, vaid ka FIEdena töötavad külalisesinejad.



                       
   Toetades Eesti Etendusasutuste Liidu ettepanekuid:

IV Tõsta 2008.a. AITAde üldarvu teatrites 1 454,7- lt  1 562,7- ni.
/Põhjendus: Kolm  Eesti rahvuskultuurile olulist  teatrit:VAT, Von Krahl ja Teater 
„Vanalinnastuudio”/No99  on alarahastatud. Nende riigitoetuse baas vajab 
korrigeerimist, et vältida halvimat - järjekordset finantskriisi Eesti teatrites/.

V Et garanteerida reaalset teatritöötajate palgatõusu, peame märgatavalt suurendama 
teatrite majanduskulude toetust.
Kultuuriministeerium peab võtma teatrite majanduskulude katmisel aluseks teatrite 
reaalsed kulud.

2007.a. teatrite eelarves toetas riik teatrite majanduskulusid 50% ulatuses, võttes 
arvutuse aluseks 2004.a. teatrite majanduskulud. Olukorras, kus majanduskulud 
pidevalt suurenevad, on see ebaloogiline ja loomulikult ebapiisav ning seab teatrite 
toimimise äärmiselt raskesse olukorda. 
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