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VALDKOND

Seadusandlus

TEGEVUS

VASTUTAJA

PARTNERID

Töö- ja sotsiaalsuhteid reguleerivate seaduseelnõude
ettevalmistamise töögruppides osalemine ja eelnõude
kohta arvamuse avaldamine:

jurist, vastutav sekretär

TALO, EAKL, SoM, RM

jurist, vastutav sekretär

TALO, SoM, EAKL, RM

vastutav sekretär, jurist

TALO, SoM, RM

vastutav sekretär, jurist

TALO, SoM, HTM

Uus töövaidluste lahendamise kord, al 2018.
Kehtiva pensionisüsteemi regulatsiooni uuendamine,
töögruppides osalemine. Paindliku pensionireformi
väljatöötamine (al 2022). Väljateenitud aastate
pensioni tagatiste kaitsmine.
Täiskasvanute koolituse seaduse rakendamisest
tulenevad a/ü kohustused, rakendumine
kollektiivlepingutes.

Ühildada Eesti Haigekassa ning Maksu- ja Tolliameti
andmebaasid, millest nähtuks sotsiaalmaksu
laekumine kogu aasta jooksul tervikuna, mis
võimaldaks seda aastapõhiselt ajatada ja summeerida.
Sellisel juhul oleksid ravikindlustusega hõlmatud ka
need isikud, kes saavad tasu ebaregulaarselt, kuid
kelle eest tööandjate ja tellijate poolt aasta jooksul
Ravikindlustuse
makstud sotsiaalmaks võimaldab aasta peale kokku
tagamisest
katta kokkulepitud miinimummakse. Probleem ei piirdu
vabakutselistele
ainult vabakutseliste loovisikute ravikindlustatuse
loovisikutele
küsimuse edasiarendamisega. Vabakutselistel
sotsiaalmaksu
loovisikutel peaks sõltumata nende tegevusvormist
summeerimise põhimõttel.
olema õigus ja võimalus olla hõlmatud
ravikindlustusega, kui nad suudavad oma
loometegevusega teenida tulu mahus, mis võimaldab
katta kokku lepitud miinimummakse hoolimata sellest,
et see jaotub kuude lõikes ebaühtlaselt. Ettepanek on
esitatud Kultuuriministeerimile,
sotsiaalministeeriumile, rahandusministeeriumile.

vastutav sekretär, jurist

loomeliidud, KuM, SoM, RM

Elukestva õppe strateegia 2020 töörühmas osalemine.

vastutav sekretär

TALO ja EAKL, HTM

SoM heaolu arengukava aastateks 2016–2023
koostamise juhtrühmas osalemine.

vastutav sekretär, jurist

SoM, RM, EAKL, TALO

jurist, vastutav sekretär,
ETL, erialaliidud

Loomeliidud, KuM, SoM, RM

Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse
ettevalmistamine.
Etendusasutuse seaduse muutmise ettevalmistamine.
Osalemine vastavasisulistel nõupidamistel
Justiitsministeeriumis ja Kultuuriministeeriumis.

Kõik nimetatud seaduste muudatuste projektid on
koostamisjärgus ning uute poliitiliste otsuste ootel.

Palgaläbirääkimised

TALO ja Vabariigi Valitsuse vahelised
palgaläbirääkimised KGH-ga, kõrgema
kutsekvalifikatsiooniga või kõrgharidusnõudega
võrdsustatud spetsiifiliste eriteadmistega
kultuuritöötajad. 2019. aastaks ettepanek valitsusele:
miinimumtöötasu 1200 + 10% teistele astmetele. Alus:
"Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020"

vastutav sekretär

TALO, KuM, RM, Linnade Liit,
Eesti Maaomavalitsuste Liit

Haridus, täiendõpe

Täiskasvanuhariduse nõukogu töös osalemine.

vastutav sekretär

TALO, HTM, TÜ

Kultuuri Kutsenõukogu töös osalemine.

vastutav sekretär

TALO, EETEAL, TÜ

Tööjõuvajaduse seire-, prognoosi ja oskuste
arendamise süsteemi OSKA koordinatsiooninõukogus
osalemine.

vastutav sekretär

Kutsekoda, HM, Kaubandus- ja
Tööstuskoda

EMTA nõukogu tööst osavõtt.
EMTA kuratooriumi tööst osavõtt.

Koostöö partnerorganisatsioonidega

juhatuse liikmed Anu Lamp
ja Rein Oja
juhatuse liikmed Ain
Lutsepp ja Rein Oja

asjaomased institutsioonid
asjaomased institutsioonid

Töötasu astmete alammäärade tabeli koostamine
teatritöötajate kollektiivlepingu lisana. Tabeli alusel
kokkuleppe sõlmimine ETL, erialaliitude ja EETEAL
vahel. Kahepoolselt kinnitatud dokumendi esitamine
kolmandale osapoolele – Kultuuriministeeriumile.

vastutav sekretär

erialaliidud, KuM, RM, Universitas

TALO juhatuse töös osalemine.

vastutav sekretär, jurist

Vabariigi Valitsus, EAKL,
Tööandjate Keskliit, KOV, Linnade
Liit

Eesti Teatri Agentuuri nõukogu töös osalemine.

vastutav sekretär, juhatuse
liige Jaak Allik

EETEAL, ETN, KuM

SA Eesti Teatri Festival nõukogu töös osalemine.

juhatuse liige Jaak Allik

Etendusasutustele riigi eelarves toetuste määramiseks
ning jaotamiseks moodustatud komisjoni töös
juhatuse liige Ain Lutsepp
osalemine.

Välissuhtlus

Koostöö loomeliitudega
Teatriliidu liikmete töö-,
teenistus-, kutsealaste,
majanduslike õiguste ja
huvide teostamine ning
esindamine.

EETEAL, ERM, Tartu linn
KuM, RM, MN

RO Estonia nõukogus töös osalemine.

vastutav sekretär

HTM, RM, KuM, Riigikogu

ETUC sotsiaalkomisjon

vastutav sekretär

Euroopa aü organisatsioonid

EURO-MEI, UNI-MEI tööst osavõtt: sotsiaaldialoog
etenduskunstide valdkonnas.

vastutav sekretär

EURO-MEI, UNI-MEI

Loomeliitude nõukoja arupidamised koos
Kultuuriministeeriumiga.

esimees, vastutav sekretär

loomeliidud, KM, HTM, Kultuuri
Koda

vastutav sekretär, jurist

ENL, ELL, EBL, ELKL,ETTTÜ,
Universitas, EETEAL

vastutav sekretär

Tehniliste töötajate ühendus, ETL
kutsekomisjon, Kutsekoda

1. Teatritöötajate palgamaatriksi arutelu erialiitudega.
Kokkuleppe sõlmimine EETEAL, ETL ja KM vahel.
2. Balletitantsijate kollektiivlepingu koostamine.

1. Heli- ja videoala kutsestandardi koostamine
2.
Dekoraator-butafooride kutsestandardi uuendamine
3. Lavameistrite kutsestandardi uuendamine
4. Teatrirätsepate kutsestandardi koostamine
5. Dekoraator-butafooride kutseeksami korraldamine

1. Kokkuleppe saavutamine, et 90% ulatuses
rakendataks riigi poolt (ka osaliselt) rahastatud
etendusasutustes professionaalseid
lavastuskunstnikke.
2.
Peakunstnikud tuleks valida avaliku konkursi korras.
Peakunstnik peaks olema erialase haridusega
(stsenograafia). Võimalusel peaks igas riigi poolt
rahastatud teatris töötama peakunstnik.
3. Vajalik on teatri- ja filmieriala õpetavate koolide
Eesti Lavastuskunstnike
sihikindel koostöö ning riigieelarveliste
Liidu ettepanekud liidu
etendusasutuste järjepidev ja nõudlik pilk omale
liikmete tööalase
järelkasvu leidmiseks vastavat erialast haridust
hõivatuse kindlustamiseks
omandavate noorte hulgast.
4. Kuulutada igas teatris kord aastas välja ühele
lavastusprojektile avatud konkurss kunstniku
leidmiseks. Osalemise eelduseks on kvalifitseerumine
professionaalse stsenograafina. Konkursile esitatakse
töö eelkavandite vormis. (Formaadi täpne
väljatöötamine nõuab Teatriliiduga koostööd).
Konkursid võimaldaksid luua professionaalsetele
lavastuskunstnikele kuni 9 avatud ligipääsuga
tööpakkumist aastas.

juhatus, vastutav sekretär

ELKL, EETEAL

Koolimäe loomemaja haldamine.

vastutav sekretär,
teabejuht, raamatupidaja

Teatriliidu liikmed, teatrid

Laheküla suvemaja käivitamine suveperioodiks.

vastutav sekretär,
raamatupidaja

Teatriliidu liikmed

Teatriliidu maja haldamine liikmete vajadusi silmas
pidades.

vastutav sekretär,
teabejuht, raamatupidaja

Teatriliidu liikmed, teatrid, KuM

Liikmete iganädalane juriidiline nõustamine.

jurist

Tööõiguse seminaride korraldamine.

vastutav sekretär, jurist

Maksu- ja Tolliamet, Eesti
Ametiühingute Keskliit

Teatriliidu kodulehe, meililisti ja sotsiaalmeediakanalite
haldamine.

teabejuht

ENL, ELL, EKTL ja ELKL
liikmeskond, teatrid

Liikmeregistri haldamine.

teabejuht, raamatupidaja

ENL, ELL, EKTL ja ELKL
liikmeskond

Teatri aastaauhindade žüriide kinnitamine, uute žüriide
vastutav sekretär, teabejuht
(u 50 inimest) töö koordineerimine.
Teatri loovfunktsioonide
toetamine

Abi liikmetele

Kulka, teatrid, erialaliidud

Aastaauhindade stipendiumide, taotluste esitamine
Kulkale, KuM.

vastutav sekretär,
raamatupidaja

Kulka, KuM

Aastaauhindade töö lõpuleviimine, nominentide
väljakuulutamine, nominenditunnistuste väljasaatmine,
auhindade vormistamine, suhtlemine meedia ja
korraldava teatriga.

teabejuht

Kulka, žüriid, teatrid

Seenioride ühenduse töö koordineerimine: avalduste
vormistamine ja kogumine, toetuste väljamaksmine,
koosolekutel osalemine, aastakokkutulekute
korraldamine.

teabejuht, raamatupidaja

Kulka, Teatriseenioride ühenduse
juhatus, teatrid

Kolme kalmistu korrashoid. Abi liikmetele matuste
puhul.

vastutav sekretär,
raamatupidaja

Tervisetoetuste jagamine ETL liikmetele.

teabejuht

Kulka

Aastaraamat Teatrielu 2017 (koostajad Madli Pesti,
Tambet Kaugema, Tiia Sippol, kunstnik Kersti Tormis)
Kulka, Eesti Teatri Agentuur

K. Stanislavski „Näitleja töö rolliga“ (koostaja, eessõna
Ingo Normet, tlk Maiga Varik, Peeter Raudsepp,
toimetajad Anu Lamp ja Mall Põldmäe, kunstnik Mari
Kaljuste)

Kirjastamine

Heili Einasto „Rahel Olbrei, Eesti tantsuteatri rajaja“
(toimetaja Margot Visnap, kunstnik Andres Tali)

vastutav sekretär

Kirjastamine

„Mai Murdmaa. Koreograaf“ (autorid Mai Murdmaa ja
Heili Einasto, toimetaja Kadi Herkül, kunstnik Andres
Tali)

vastutav sekretär
Kulka, kirjastamisnõukogu

Keith Johnstone „Improvisatsioon ja teater“ (tõlkija
Rednar Annus)
Eesti teatri biograafilise leksikoni koostamise
lõpuleviimine, materjali avalikustamine elektroonilise
andmebaasina ja teatriportaalina veebikeskkonnas
ning Teatriliidu kodulehel.
Eesti Teatriliidu
tegevuskava 2018

Tegevuskava elluviimine

Kulka, kirjastamisnõukogu, ETBL
töörühm, ETBL kolleegium
vastutav sekretär,
teabejuht, raamatupidaja,
jurist
Koostas Riina Viiding vastutav
sekretär

ETL

