
 

Eesti Teatriliidu tegevus 2014. aastal 

 

1. Palgaläbirääkimised TALO koosseisus Vabariigi Valitsusega töötasu alammäära 

kehtestamiseks 2015. aastaks, kultuuritöötajate töötasu alammäära vastavusse viimine  

haridustöötajate palgatasemega. Kollektiivlepingu sõlmimine Vabariigi Valitsusega.   

(Eriharidusega kultuuritöötajate töötasu alammäär 2014.a. - 700 EUR kuus). 

 

2. Kultuuriministeeriumi ja TALO poolt allkirjastatud ühiste kavatsuste protokollis kokku 

lepitud palgamaatriksi koostamine – kvalifikatsioonipõhiste astmepalkade 

kokkuleppimine erialaliitude ja EETEAL-i ja Kultuuriministeeriumiga. Tegevus jätkub 

2015. aastal.  

 

3. Teatritöötajate kollektiivlepingu, Näitlejate Liidu, Lavastajate Liidu ja Tehniliste 

Töötajate Liidu lepingute ühtlustamine. Teatritöötajate kollektiivlepingu läbirääkimised 

EETEAL-iga. Lepingute tutvustamine teatrites. 

 

4. Osalemine vabakutseliste sotsiaalse garantiide töörühmas Kultuuriministeeriumis. 

 

5. Riiklike läbirääkimiste alustamine sooduspensionide ja väljateenitud aastate  

pensionide seaduste muutmiseks eesmärgiga jõuda muudatustes kokkuleppele. 

Muudatuste aluseks on põhimõte: muudatuste kaudu suureneb tööturu paindlikkus ning 

tagatakse inimeste võrdsem kohtlemine.  

Teatriliit on seisukohal, et peab arvestama õiguspärase ootuse printsiibiga. Ei ole 

võimalik leida ühte sobivat lahendust kõikide täna kehtivate erandite jaoks.  

 

Teatriliidu seisukohad antud küsimuses: 

 Teatriliit on väljateenitud aastate pensionide kaotamise vastu. 

Väljateenitud aastate pensionide tulevastel seadusjärgsetel taotlejatel (balletitantsijad, 

vokaalsolistid jt) ei ole ka enam võimalik oma tööalaseid valikuid muuta ega madala 

töötasu või east sõltuvalt ka täiendavalt pensioni saamisesse panustada, nt II või III 



pensionisamba kaudu. Nad lähtuvad sellest, et hakkavad  saama väljateenitud aastate 

pensioni nende töötamise ajal kehtestatud tingimustel, eriti juhul, kui üheks tingimuseks 

on töötamise aja nõue teatud kutsealadel. 

 

 Õigus väljateenitud aastate pensionile peab säilima kõigile neile töötajatele, kes 

töötavad enne uue regulatsiooni jõustumist seaduses nimetatud kutsealadel.  

 

 Väljateenitud aastate pensionide kaotamise korral tuleb uutele, pärast reformi 

nendel kutsealadel tööle asunud töötajatele töö lõppemisel kindlustada vähemalt 

aastane tasuta ümberõpe koos viimase keskmise töötasu maksmisega Töötukassa 

kaudu. 

 

 

6. Eesti etenduskunstide arengukava aastateks 2013–2020. Eestkosteorganisatsioonina 

järelevalve arengukava elluviimise üle. Jätkuv tegevus. 

 

7. Teatriliidu poolt koostatud ja Eesti kvalifikatsiooniraamistikul paiknevate dekoraator, 

lavameister, valgustaja uuendatud kutsestandardite (koos hindamisstandarditega)  

esitamine Kultuuri Kutsekojale kinnitamiseks. Uued kutsestandardid on seotud 8-

tasemelise Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga (EQF). 

 

8. Kandideerimine Kutsekoja poolt välja kuulutatud konkursil dekoraatori, lavameistri ja 

valgustaja kutse andja õigusele  alates 2014. aastast.  Uue kutsekomisjoni kinnitamine. 

 

9. Kutseeksamite ettevalmistamine  lavameestele, lavameistritele 2015 aasta kevadel.   

 

10. Teatri aastaauhindade žüriide koosseisude kinnitamine ETL juhatuse poolt 2015. ja 

2016. aastaks.  Uute žüriide (kokku 56 liiget) töö käivitamine ja aastaringne 

koordineerimine.  

   



11. Teatri aastaauhindade gala kaaskorraldamine. Ligi 30 auhinna tellimine ja 

väljaandmine. 

 

12. Kirjastamine (Kultuurkapitali  toetusega).  

2014. aastal ilmunud trükised: 

 Aastaraamat „Teatrielu 2013” (koost. Liina Unt ja Hedi-Liis Toome;„ 

 Koguteose „Eesti teater 1965–1985” I  osa (koostöös Eesti Muusika- ja 

Teatriakadeemia ning Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusega. Peatoimetaja Piret 

Kruuspere, koostajad. prof. emer. Lea Tormise juhtimisel) 

 Richard Schechner „Sissejuhatus etenduskunstidesse” (koostöös Eesti Muusika- 

ja Teatriakadeemia ja Ameerika Suursaatkonnaga) 

 „Anatoli Efrose „Valitud artiklid” (koost. Ingo Normet) 

 Eesti teatrikoolide sarja viimane raamat „Eesti Riiklik Teatriinstituut” (autor 

Maimu Valter) 

2014. ettevalmistamisel: 

 Aastaraamat „Teatrielu 2014“ 

  „Draamateatri unustatud mehed“ (Andres Särev, Johannes Kaljola, Leo Kalmet, 

Franz Malmsten, August Sunne, Kaarli Aluoja) Autorid Inna Taarna ja Iivi Lepik 

 Eesti Teatri Biograafilise Leksikoni 2. täiendatud väljaanne autoriõigusealases 

koostöös  MTÜ-ga Eesti Entsüklopeedia (peatoimetaja Luule Epner, 

tegevtoimetaja Ene Paaver. Projekti valmides esitatakse kogutud materjal 

elektroonilise teatriportaal-andmebaasina Teatriliidu kodulehel www.teatriliit.ee.  

 

13. Kolme kalmistu (Metsakalmistu, Tallinna Siselinna kalmistu ja Tartu Raadi 

kalmistu) hooldamine Kultuurkapitali abiga.  

 

14. Koolimäe loomemaja projekti edasiarendamine koostöös Kultuuriministeeriumiga. 

Renoveerimisprojekti korrigeerimine, planeeritud mahtude muutmine koostöös 

arhitektuuribürooga ESPLAN.  

 



15. Liikmetele Kultuurkapitali toel tervisetoetuste (hambaravi, retseptiravimite ning 

meditsiiniliste abivahendite ostmise kompenseerimiseks) jagamine. 

 

16. Liikmete juriidiline nõustamine.  

 

17. Liidu tegevuse kommunikatsioon liikmetele (infolist, sotsiaalmeedia, kodulehekülg) 

ning avalikkusele (kodulehekülg, pressiteated).  

 

18. Kahe iga-aastase tööõigust käsitleva seminari korraldamine Teatriliidu liikmetele. 

 

19. Teatriliidu Gildi töös hoidmine. Teatriliidu Gild asutati 2012 loovisikute sotsiaalsete 

garantiide kindlustamiseks. Loovisikutel on võimalus sõlmida kolmepoolne leping enda, 

Teatri ja Gildi vahel, mis annab Gildile õiguse tegeleda loovisiku raamatupidamise ja 

Maksuametiga ning maksta loovisiku maksud. 

 

20. Seenioride Ühenduse tegevuse koordineerimine. Toetuste väljamaksmine, ürituste 

korraldamine jne. 

 

21. Teatriliidu liikmeregistri pidamine ja täiendamine ning liikmemaksude arvestamine. 

 

22. Teatriliidu maja haldamine ja välja rentimine proovide, seminaride, etenduste 

tarbeks. Oma liikmetele ööbimisvõimaluse pakkumine.   

 

23. Koostöö erialaliitudega. 

 

24. Osavõtt Rahvusooperi Estonia nõukogu, Teenistujate Ametiliitude 

Keskorganisatsiooni (TALO) juhatuse, SA Kutsekoja, sotsiaalministeeriumi poolt ellu 

kutsutud elukestva õppe korraldamise komisjoni, ETUC naiskomisjoni ning 

sotsiaalministeeriumi töötervishoiu ja töökeskkonna reformi komisjoni tööst (Riina 

Viiding). 

 



25. Osavõtt Eesti Teatri Agentuuri nõukogu, Sihtasutuse Eesti Teatri Festival nõukogu ja  

riigi kultuuripreemiate komisjoni tööst (Ain Lutsepp). 


