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Tegevusaruanne
Sissejuhatus
Eesti Kultuurkapital (edaspidi ka Kultuurkapital) on avalik-õiguslik juriidiline isik, mille tegevuse
eesmärk on kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi edendamine ning kultuuriehitiste rajamise
ja renoveerimise toetamine rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise
kaudu.
2016. aastal valmis Kultuurkapitali toel Eesti Rahva Muuseumi (ERM) hoone. Samuti otsustas
Kultuurkapitali nõukogu 29.03.2016 (protokolli nr 2/2016-S09 otsus nr 3) Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia (EMTA) juurdeehituse avalikus kasutuses olevat kontserdisaali rajamist toetada
maksimaalselt 5 miljoni euroga, kui EMTA esitab Kultuurkapitali nõukogule Haridus- ja
Teadusministeeriumiga kooskõlastatud saali juurdeehituse projekti ja selle kinnitatud
finantseerimisskeemi.
2016. aasta juunis lõpetas Kultuurkapitali investeerimisportfelli valitsemise senine varahaldur Danske
Capital A/S. Alates juulist on Kultuurkapitali investeerimisportfelli valitsejaks LHV Pank AS.
2016. aasta novembris alustas Kultuurkapitali juhatajana tööd Kertu Saks.
Kultuurkapitali nõukogu
Kultuurkapitali tegevust juhib 11-liikmeline nõukogu, mille esimeheks on kultuuriminister. 2016.
aastal nõukogu liikmete vahetust ei toimunud. Kultuurkapitali nõukogu koosneb lisaks
kultuuriministrile sihtkapitalide poolt valitud esindajatest, kultuuriministri nimetatud esindajast ning
rahandusministri nimetatud esindajast.
Nõukogu liikmed alates 18.12.2015 on:
Kultuuriminister – nõukogu esimees
Are Eller – kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
Karlo Funk – audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
Monika Larini – näitekunsti sihtkapitali esindaja
Aet Maatee – rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
David O’Brock – kultuuriministri esindaja
Lemmi Oro – rahandusministri esindaja
Peeter Pere – arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Triin Soone – kirjanduse sihtkapitali esindaja
Tiia Teder – helikunsti sihtkapitali esindaja
Berit Teeäär – kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
Sihtkapital on Kultuurkapitali struktuuriüksus, kelle ülesanne on Kultuurkapitali nõukogu poolt
konkreetsele kultuurivaldkonnale eraldatud raha jaotamine esitatud taotluste alusel ja omal
algatusel. Kandidaate sihtkapitalide nõukokku saavad esitada vastavate kultuurialade ühendused ja
kandidaat peab olema vastavas valdkonnas tegutsev isik. 2016. aastal sihtkapitalide koosseisudes
muudatusi ei toimunud.
Maakondlik ekspertgrupp on igas maakonnas tegutsev Kultuurkapitali struktuuriüksus, kelle
ülesanne on Kultuurkapitali nõukogu poolt maakonna kultuurivaldkonnale eraldatud raha jaotamine
esitatud taotluste alusel ja omal algatusel. Ekspertgruppe on 15 ning koosseisud valitakse kaheks
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aastaks. Ekspertgruppide koosseisu esitatakse kandidaadid maakonna kultuurivaldkonnas
tegutsevate isikute hulgast. 2016. aastal ekspertgruppide koosseisudes muudatusi ei toimunud.
Eesti Kultuurkapital toetab Eesti Kultuurkapitali seaduses nimetatud kultuurivaldkondi alkoholi- ja
tubakaaktsiisist ning hasartmängumaksust laekuvatest tuludest, põhikapitalilt teenitavast tulust,
Kultuurkapitali heaks tehtavatest varalistest annetustest ja pärandustest, muust majandustegevusest
tulenevast tulust ja muudest laekumistest.

Mis toimus Kultuurkapitali kaasabil 2016. aastal
2016. aastal kinnitati Kultuurkapitali arengukava aastateks 2016–2020.
2016. aastal valmis Kultuurkapitali toel Eesti Rahva Muuseumi uus hoone. Kultuurkapitali, ERMi ja
Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi vahel sõlmiti 17.06.2013 leping nr I-13/1 ERMi uue hoone rajamise
finantseerimiseks. Lepingujärgselt rahastab Kultuurkapital ERMi rajamist maksimaalselt summas 75
693 000 eurot. 31.12.2016 seisuga oli ERMi rajamiseks tehtud investeeringuid summas 77 016 000
(käibemaksuga) eurot, sellest on ERM lisatöid tellinud ja tasunud 2 708 000 euro eest.
2017. aastaks on planeeritud veel investeeringuid 1 160 000 (käibemaksuga) eurot (summa
täpsustub).
Lepingujärgselt prognoositi aastatel 2013–2016 ERMi uue hoone rajamise investeeringuteks
Kultuurkapitali kaudu 37 186 000 eurot. Tegelik finantseeringu maht oli sel perioodil 37 135 000
eurot.
Lepingu alusel võttis RKAS endale ülesande investeerida aastatel 2013–2016 hoone ehitamisse ja
sisustamisse 38 506 000 eurot (millele lisandub RKASi poolt tehtud investeeringutele rajamisaegne
võõrkapitali arvestuslik intress hinnanguliselt mahus 2,14 miljonit eurot).
Perioodil 2013–2016 on RKAS investeerinud ERMi ehitusse 37 173 000 eurot. Seisuga 31.12.2016 on
ehitusaegne intress kokku summas 1 326 000 eurot.
Alates 1.01.2017 hüvitab ERM RKASile tehtud investeeringud (koos intressidega) üürimaksete kaudu
(kapitalikomponendi maksed, mis sisaldavad põhiosa ja intressi). 2017. aastal on ERMi vajadus
Kultuurkapitali kaudu finantseeringuks 6 828 000 eurot.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on esitanud finantsanalüüsi saalikompleksi rajamiseks koos
ehituse finantseerimisplaaniga aastatel 2016–2022. Plaani järgi on saalikompleksi rajamise
maksumus kokku 10 170 000 eurot, millest 990 000 eurot on sisustuse maksumus. Struktuurifondide
toetusega saab katta EMTA saalikompleksi ehitustöid ja projekteerimist summas 4 200 000 eurot.
Finantsanalüüsis on arvestatud Kultuurkapitali toetusega saalikompleksi ehituse perioodil 2017–2019
summas 1,8 miljonit eurot ning perioodil 2020–2022 laenu põhiosa ja intresside tagasimaksete
finantseerimist summas 3,2 miljonit eurot.
Toetusteks, stipendiumideks ja preemiateks eraldati 2016. aastal 19 580 000 eurot. Suurimad
projektid, mis Kultuurkapitalilt rahastust said, olid järgnevad.
 Tallinna Kunstihoone Fond SA projekt „Kunstihoone rahvusvahelised suurprojektid kuni
01.05.2018 ja näituste produktsioon 01.2017-12.2017“ summas 260 000 eurot
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Tartu Kunstimuuseumi projekt „Tartu Kunstimuuseumi näituseprogramm 2017. aastal“
summas 150 000 eurot
Eesti Arhitektide Liidu 2017. a tegevustoetus summas 129 185 eurot
Eesti Kooriühingu projekt „Festivali EUROPA CANTAT XX Tallinnas 27.07-05.08.2018
ettevalmistamine 2017-2018“ summas 126 000 eurot

Järgnevalt ülevaade tegevusest vastavalt sihtkapitalide, Kultuurkapitali programmide komisjonide ja
maakondlike ekspertgruppide tegevusaruannetele. See on koond sellest, mida sihtkapitalide
nõukogude liikmed ja eksperdid on oluliseks pidanud.

Sihtkapitalide tegevus
Ka 2016. aastal seisis iga Kultuurkapitali sihtkapital hea oma valdkonna elujõulisuse eest ning selle
täitmiseks jagati mitmeid toetusi ja stipendiume. Peale selle algatati valdkonniti erinevaid
stipendiumiprogramme.
Sihtkapitalidele esitati 2016. aastal taotlusi 38 669 000 euro ulatuses ja projekte rahastati 16 153 000
euro ulatuses. Võrreldes 2015. aastaga ei erine taotluste ja eralduste summad märkimisväärselt.
Arhitektuuri sihtkapital toetas 2016. aastal mitmeid järjepidevaid projekte, kus oli märgata sisu ja
kvaliteedi arengut. Uusi jõulisi kontseptsioone ei lisandunud, mida ei pea tingimata puuduseks
pidama. Arhitektuurivaldkonnas toetatavate tegevuste ampluaa on võrreldes Kultuurkapitali
asutamise aegadega palju kasvanud. Lisandunud on regulaarseid suurüritusi, konverentse, arvukaid
omaalgatuslikke projekte, väga suurel määral on laienenud näitusetegevus ja kirjastamine
kõikvõimalikes formaatides. Samas on Kultuurkapital valdkonna sedalaadi projektide peamine
rahastaja (valdkondade lõikes suurim proportsioon ministeeriumiga võrreldes), mistõttu sihtkapitali
panus ja otsuste mõju on valdkonna avalikkusele suunatud tegevuste vallas domineeriv. Sihtkapitali
vahendid aitavad valdkonna arenguid tõhusalt suunata ja hoida loomeliidud hästi toimivatena.
Arhitektuuri sihtkapital toetub oma otsustes mandaadile, mis talle antud, ja lähtub prioriteetidest,
mis tulenevad Kultuurkapitali põhimõtetest.
Teist korda toimus ja tõenäoliselt kujuneb traditsiooniks kolme erialaliidu (Eesti Arhitektide Liidu,
Eesti Sisearhitektide Liidu ja Eesti Maastikuarhitektide Liidu) ja arhitektuuri sihtkapitali
aastapreemiate väljaandmise ühine galaõhtu. Üritus oli sisutihe ja veenev, tagasiside loomeliitude ja
külaliste poolt vägagi positiivne.
Aastal 2016 uusi stipendiume ja toetuste programme ei algatatud. Esmakordne lahend tekkis
elutööpreemia valdkonnas, kus preemiat ei antud ühele persoonile, vaid pika ja viljaka loomingulise
koostöö eest tandemile Helle ja Taevo Gans. Aastal 2015 algatatud kriitikustipendium vajaks enam
teavitust, kuna algatus on hea ja paar stipendiaati on selle produktiivsust igati tõestanud, kuid
taotlejaid on vähe, sest sellest võimalusest ei teata piisavalt.
Kirjanduse sihtkapital lähtub toetuste jagamisel kirjanduse sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja
toetuste määramise, taotlemise ja taotluste menetlemise korrast. Suuri muutusi prioriteetide osas
uus sihtkapitali nõukogu aasta jooksul teinud ei ole. Prioriteediks on jätkuvalt autori – kirjaniku,
tõlkija, kirjandusteadlase – loometöötoetused ja aastastipendiumid, mis on mõeldud algupärase
ilukirjanduse, kirjanduskäsitluste, kunstiväärtusliku dokumentaalkirjanduse ja tõlkekirjanduse
loomiseks. Samuti peab sihtkapitali nõukogu oma kohuseks toetada ka sel teel sündinud teoste
väljaandmist, kui selleks esitatakse vastav taotlus. Kuna aga enamasti annavad kirjastajad
Kultuurkapitali toel välja rohkem teoseid kui ühe autori raamatu, siis on nende toetus lõppsummas
suurem ja see avaldub ka statistikas. Selle kõrval toetatakse kirjandust ja kirjanduskultuuri
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edendavate üksikisikute, ühingute ja asutuste ettevõtmisi (suurimaks toetuse saajaks oli 2016. aastal
Eesti Kirjanike Liit); kirjanduse populariseerimist, konverentside, loengute, seminaride jt ürituste
korraldamist (suurimaks toetuse saajaks oli 2016. aastal kirjandusfestival Head Read); rahvusvahelist
kirjandusalast suhtlust (reisistipendiumide ja messitoetuste näol) ja kirjanduspärandi jäädvustamist.
Olulisel kohal on ka oma žanri parimate tunnustamine, milleks aja jooksul on välja kujunenud
erinevate kirjanduspreemiate süsteem.
Kirjanduse sihtkapital toetab eeskätt projektipõhiseid ettevõtmisi ja eeldab, et nendel ettevõtmistel
on ka reaalne väljund – olgu selleks kas uus raamat või kirjandusüritus. Samuti toetame eeskätt
professionaale, mitte asjaarmastajaid. Eestivene suunal toetame pigem eesti ja vene autorite tõlkeid
ja uudiskirjandust, mis on asetatud ettepoole kordustrükkidest. Eesmärgiks on toetada Eestis
loodavat uut algupärast kirjandust, mille olemasolu on keele säilimise seisukohast elulise tähtsusega.
Väga suur ja oluline tegu oli mõttekirjanduse tõlkeauhinna lisamine Kultuurkapitali kirjanduse
aastaauhindade nimestikku (mõttekirjandusteose alla liigitub igasugune omaette raamatuna ilmunud
mitteilukirjandusteos, millel on selge dokumentaalne, esseistlik, filosoofiline või teaduslik väärtus).
Tänu sellele auhinnale võib öelda, et kümnete tipptõlkijate tööd on lõpuks märgatud ja tunnustatud.
Selle aasta jooksul ei algatatud ühtegi toetusprogrammi, mis näitab, et olemasolev süsteem on olnud
piisavalt hea ja turvaline.
Kirjanduse sihtkapitali panus on viimase paarikümne aasta jooksul olnud määrav, et Eestis toimiks ja
areneks kaasaegne kirjanduskultuur.
Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali üldised lähtekohad raha jagamisel olid sarnased varasemate
perioodide prioriteetidega – toetada nappide vahendite piires võimalikult suuremat arvu
loomeinimesi ja projekte. Sihtkapitali nõukogu seekordne koosseis võttis ka vastu otsuse üldjuhul
mitte toetada taotlusi allapoole 75% küsitust, sest väiksem rahastuse protsent seab tihti ohtu
projekti eesmärgipärase teostamise – pigem konkreetne EI kui liiga väike toetus. Taotluste arvu
pideva kasvu tõttu ei olnud 2016. a lõpus enam võimalik toetada sõite sellistele kunstimaailmas
tähtsatele sündmustele nagu Veneetsia biennaal, Documenta, Manifesta jt, kuid eesmärk ei ole jätta
ühtegi taotluste kategooriat (reisid, kunstiostud vm) süsteemselt kõrvale; kui selline otsus tehakse,
siis hädavajadusel konkreetse jaotusvooru kontekstis.
Toetuste jagamise laiem strateegia oli tuvastada valdkonna jaoks kõige olulisema kaaluga taotlused
ning toetada neid eelisjärjekorras, lähtudes jaotamise põhimõtetes nimetatud professionaalse ja
otsingulise kunsti kriteeriumidest. Koos kultuuri loomuliku arengu ja muutumisega suundub ka
kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali fookus erinevatele kunstnikele ja suundumustele.
Tulevikunägemusena võib esile tuua soovi jõuda Kultuuriministeeriumiga kokkuleppele
institutsionaalsete püsitoetuste väljaviimiseks kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali vastutusalast.
2016. aasta lõpus toimus sihtkapitali esindajate kohtumine kultuuriministri ja ministeeriumi
asekantsleritega, kus räägiti läbi edasised sammud kunsti rahastamise reorganiseerimiseks,
ennekõike peamiste kunstiinstitutsioonide püsitoetuste, aga ka kunstimuuseumide
produktsioonikulude ja trükiste liikumiseks Kultuuriministeeriumi alla. 2016. aasta lõpus
Kultuuriministeeriumis toimunud ümberotsustamise tulemusel liikusid sihtkapitali õlult osaliselt
ministeeriumi püsitoetusele Eesti Kunstnike Liidu galeriide, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi ja
Tallinna Kunstihoone tegevustoetused. Et leida ülalmainitud kuludeks sisemisi ressursse, lõpetas
Kultuuriministeerium samas rahalises mahus oma ainsa kunstivaldkonna taotlusvooru ning mitmed
seni ministeeriumist toetust taotlenud kunstiasutused esitasid oma taotlused juba kujutava ja
rakenduskunsti sihtkapitali 2016 IV jaotusesse.
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Rakenduskunsti ja disaini toetamise osas on eesmärgiks saavutada tihedam ja selgem koostöö
arhitektuuri sihtkapitaliga. Kaardistati ka probleem fotograafia valdkonna taotluste toetamisel.
Fotograafia ja fotokunstialased tegevused on loetletud audiovisuaalse kunsti sihtkapitali eesmärkide
hulgas, kuid toetab neid seni peamiselt kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital üksi.
Tulevikuplaanide hulgas näeb sihtkapital ka haridusprojektide (st kunstikõrgkoolide) taotluste
liikumist sihtkapitali taotlusvoorudest välja, kuna eesmärgiks on toetada ennekõike professionaalset
kunsti. Samas on üliõpilaste, eriti magistrantide rahvusvahelised kunstireisid ning näitused oluline
osa professionaalsete kunstnike ettevalmistusest ning see ei tohiks rahastuse puudumisel kannatada.
Lahendus tuleks leida haridus- ja kultuuriministeeriumi koostöös. Mahukate taotlustega koormab
sihtkapitali ka EKA Kirjastus.
Sihtkapitalile esitatakse väga suurel hulgal väga häid projekte, ehk küll nende võimalikku
järjepidevust on ettevaatavalt raske ennustada. Samavõrra uute projektidega torkab aga silma juba
tuntud ja pika ajalooga kunstiürituste (rakenduskunsti triennaal, graafikatriennaal jm)
rahvusvahelistumine, professionaliseerumine, suurem nähtavus, kõrgem tase – ning sellega seoses
ka kallinemine. See paneb sihtkapitali mõnikord raskete valikute ette ning sunnib valima tuntud,
kindla ja hea ning uue, paljulubava, aga ka riskantsema projekti toetamise vahel.
Rahaliste vahendite nappus ei võimaldanud uusi stipendiume ja programme olemasolevate kõrvale
luua. Samas piirasime kraadiõpingute toetuste hulka.
Võimaluste piiratusest hoolimata on kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital valdkonna jaoks kõige
olulisem toetusmeede, mis igal aastal tagab sadade projektide toimumise ning paljudel juhtudel
muudab üleüldse võimalikuks loomeinimeste tegutsemise oma erialal. Loomulikult võiks sihtkapitali
panus projektidesse olla märgatavalt suurem, kui vahendeid selleks leiduks rohkem või kui toetuste
jaotamise protsess oleks vähemdemokraatlik, keskendudes üksikutele väljavalitud taotlustele.
Arvestades, et 2016. aasta lõpul suleti Kultuuriministeeriumi all nn galeriide taotlusvoor, suurenes
sihtkapitali vastutus valdkonna toetamisel ja selle mitmekesisuse tagamisel veelgi.
Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali prioriteet on toetada Eesti audiovisuaalmaastikku kogu oma
mitmekesisuses. See tähendab, et AV sihtkapital püüab olla heaks partneriks eelkõige filmide
arendamisel ja tootmisel, unustamata seejuures, et filmide tegemise kõrval on oluline hoida
tasakaalus filmilevi ja -ürituste ökosüsteemi ning panustada loomestipendiumidesse ja noorte
filmitegijate koolitusse.
Kasvav toetuste suund on välislähetused. Üha enam on Eesti filmide autorid kutsutud osa võtma
välisfestivalidest ja samamoodi on filmide produtsendid aasta-aastalt järjest aktiivsemad
filmiturgudel ning rahvusvahelistel võrgustumisüritustel käijad.
Kolm aastat tagasi käivitas AV sihtkapital koos Eesti Filmi Instituudiga üheaastaste loominguliste
stipendiumide programmi, mis on seni saanud väga head tagasisidet ja millega kindlasti jätkatakse.
Samuti jätkatakse Eesti Filmi Instituudiga sel aastal taas mikroeelarveliste mängufilmide konkursiga,
mille raames toetatakse kahte filmi.
Seoses sellega, et Eesti Filmi Instituut on üha enam hakanud toetama filmikunsti rahvusvahelistumist
ja kaastootmist teiste maade filmiettevõtete ja -tegijatega, on ka AV sihtkapitalile hakatud esitama
mitmeid koostööfilmide toetustaotlusi. Vähemuskaastootmise puhul on AV sihtkapital kehtestanud
piirmäära, kus toetuse suurus saab olla kuni pool täispika mängu- või animafilmi maksimummäärast.
Rahvusvaheline koostöö on kahtlemata oluline, aga suuri toetusi pole vähemuskaastootmise
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projektidele AV sihtkapital siiski eraldanud ning on olnud toetatavate projektide osas ka üsna valiv,
sest prioriteediks on ikkagi Eesti oma autorite originaalloomingu toetamine.
AV sihtkapital osales aktiivselt esimese Eesti filmi- ja teleauhindade gala formaadi väljatöötamises
ning panustas Kultuuriministeeriumi ning Eesti Filmi Sihtasutuse kõrval ürituse korralduseelarvesse.
EFTA gala eesmärk on tunnustada filmi- ja televaldkonna professionaale ning tutvustada lähemalt ka
nende erialade esindajaid, kes enamasti kaadri taha jäävad. Kaaluti võimalust galaga liita ka
Kultuurkapitali audiovisuaalkunsti valdkonna aastaauhinnad, kuid AV sihtkapital otsustas, et
vähemalt esialgu seda siiski ei tehta.
Dokumentaalfilmide rindel käivitati lisaks aastate jooksul hästi sissetöötatud Kultuurkapitali, EFI ja
ERRi ühisformaadi „Eesti lood“ toetamisele uus sarnane koostöö oluliste kultuuri-, spordi- ja
teadusinimeste portreedokumentaalfilmide tootmise osas. Ideekonkurss kuulutati välja 2016. aasta
sügisel, ühiselt toetatakse kuut portreefilmi, mis jõuavad kinno ja tele-eetrisse 2018. aasta jooksul.
Antud projekti käivitamise vajaduse tingis tõdemus, et mitmed Eesti jaoks tähtsad suurkujud pole
korralikult ajaloo tarvis jäädvustatud.
Läbimõeldult ja strateegiliselt tegutsedes on Kultuurkapitali panus audivisuaalse kunsti valdkonnas
väga mõjus. Kõige ilmekam näide AV valdkonnast on kinode digiteerimise projekt, mis on praeguseks
lõppemas – pea igas maakonnas on omavalitsuste, Kultuurkapitali ja Kultuuriministeeriumi koostöö
tulemusena olemas nüüd üks kaasaegne töötav kinosaal. Edasi tuleks aidata arendada kodanikukino
võrgustikku.
2016. aastal linastus küll peaaegu poole vähem Eesti filme kui 2015. aastal, kuid tänu mitmele
menukile oli vaatajate arv praktiliselt sama, kui aasta varem – 347 000 korda kõigist kinokülastustest
vaadati just Eesti filme. See on suurepärane tulemus. Enamike Eesti filmide valmimisele on
Kultuurkapital kaasa aidanud.
Helikunsti sihtkapital lähtub toetuste jagamisel sihtkapitali korrast ning suuri muutusi uus komisjon ei
teinud. Eeskätt toetati loomingut ja loovust ning valdkonnale olulisi sündmusi. Ligi pool jagada olnud
rahast (49%) kulus elava muusika sündmuste (festivalide ja kontsertide) toetamiseks, 13%
loomingulisteks stipendiumideks. Suur oli ka eesti muusika ekspordile suunatud toetuste osakaal –
11% toetusi läks eesti muusikute õpinguiks välismaal ja osalemiseks rahvusvahelistel konkurssidel ja
festivalidel.
Sihtkapitali strateegia rajaneb toetuste ja stipendiumide jagamise korrale, võttes seejuures arvesse
eelmiste komisjonide kogemust ja traditsioone ning arenguid ja muutusi valdkonnas.
Helikunsti sihtkapitali koosseis panustas varasemast rohkem ja teadlikult muusikaajakirjanduse
arengusse. Eraldati stipendiume külaliskriitikutele ning algatati muusikateemaliste kirjutiste konkurss
ajalehes Sirp. Sihtkapital pidas oluliseks muusika-ajakirjanike toetamist ja arendamist. Uus oli ka
ambitsioonikas nüüdismuusikafestival Afekt, mis hakkab ilmselt toimuma järjepidevalt.
Helikunsti sihtkapitali panus on muusika valdkonnale mõõtmatult oluline. Sihtkapital hindab
Kultuurkapitali igapäevase muusikaelu ülevalhoidjana.
Näitekunsti sihtkapitalis suuri muudatusi toetuste jagamisel võrreldes 2015. aastaga ei toimunud,
sest just eelmisel aastal korrastas ja täpsustas eelmine koosseis toetuste määramise reegleid ja
piirmäärasid. Näiteks ei toeta sihtkapital projektide juures produtsentide töötasu maksmist,
ärgitamaks neid leidma lisarahastust sponsoritelt.
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Kokku tehti sihtkapitalile 738 taotlust. See arv on tingitud asjaolust, et korda viidi sisse täpsustus, et
ühes taotluses küsitaks rahastust kogu projektis osalevale professionaalide grupile (lavastaja,
kunstnik, koreograaf, valguskunstnik, näitleja jt), et vältida killustumist ning kergendada sihtkapitali
ekspertide ja järelevalve korralduslikku tööd. Küll aga sõlmitakse lepingud lavastusgruppi kuuluvate
inimestega eraldi (v.a näitlejad). Seega eraldi esitatuna oleks taotluste arv mitmeid kordi suurem.
Suurimad toetuse saajad olid Eesti Teatri Festival (Draamafestival Tartus) ning Eesti Teatriliit, kelle
kaudu toetati kõiki Teatriliitu kuuluvaid loomeliite, mille tegevused on Eesti kultuuri järjepidevuse
alustalad. 2016. aastal soovitati kõigil loomeliitudel oma eelarveid korrastada ja selgemaks muuta.
Toimusid mitmed kohtumised ning töö oli tulemuslik.
Üheks suuremaks uuenduseks võib lugeda residentuuride taotluste väljakuulutamist Kanuti Gildis,
Sõltumatu Tantsu Laval, Koidu Seltsimajas (Viljandis) ja ka üksiktaotlustena, et toetada
tantsukunstnike tegevust.
Ka näitekunsti sihtkapital on üsna suures osas toetanud valdkonda kuuluvate kõrgkoolide üliõpilaste
arengut, edasiõppimise võimalusi ja silmaringi laiendamist oma erialadel, külastades või osaledes
festivalidel. Sihtkapital näeb siin dialoogi vajadust haridusministeeriumiga. Sarnane dialoogivajadus
on ka rahvakultuuri sihtkapitali ja Kultuuriministeeriumiga, et rahastuse piirid ja ootused oleks
selgemad.
Rahvakultuuri sihtkapital lähtub toetuste jagamisel kõikide rahvakultuuri valdkondade (käsitöö,
muusika/koorid/orkestrid, tants, folkloor/pärimus, harrastusteater, raamatukogu, muuseum,
rahvamaja, selts, film) ning ka teiste Eestis esindatud rahvaste kultuuride erinevate tegevuste
toetamisest. Otsuste tegemine on keerukas, kuna valdkond on äärmiselt laiapõhjaline ning
mitmekesine. Toetatavad tegevused jagab sihtkapital omakorda järgmiste alagruppide alla:
 üleriigilised sündmused
 rahvusvahelised sündmused Eestis
 Eesti esindatus maailmas
 kirjastustegevus
 soetused (pillid, rahvariided)
 valdkondlikud suursündmused täiskasvanutele ning noortele ja lastele
 valdkondade arengule suunatud tegevused (koolitused, kursused)
 erialane täiendus
 valdkondade erialaliitude tegevuse toetamine
Toetuste jaotamise põhimõtteid muudetud pole.
Rahvakultuuri sihtkapitali kõige suuremaks probleemiks on liiga suur nn hall ala, mida tingivad
hägusad/segunevad eesmärgid. On valdkondi, mis kuuluvad justkui mitme sihtkapitali alla. Hall ala
tekib ka kaunite kunstide sihtkapitalide ja maakondlike ekspertgruppidega ning seda tuleks
vähendada.
Olulise probleemi ehk suure hägusa ala lahendaks ära Tallinna ekspertgrupi loomine või Tallinna
toetuste liitmine Harjumaa ekspertgrupiga. Sel juhul liiguks päris suur osa rahvakultuuri sihtkapitalile
laekuvaid taotlusi õigele ekspertgrupile ning eesmärgid oleks selgemad ja puhtamad. Aegade jooksul
on rahvakultuuri sihtkapitali taotlemise teemadering järjest suurenenud, näiteks on siia lisandunud
mäluasutused, muuseumid. Samas pole mingil moel võimalik toetada muuseumite näituste
ekspositsioonide teostamist. Rahvakultuuri sihtkapitali mõjualasse on aastate jooksul lisandunud
mitmeid uusi alavaldkondi, kuid pole suurenenud sihtkapitali eelarve. Sihtkapitali ekspertide
ekspertiis on väga töömahukas. Vaadata igas jaotuses läbi ja anda hinnang 600 projektile on ühtlasi
ajamahukas. Põhimõtted ja töökorraldus vajavad ümbermõtlemist.
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Rahvakultuuri mõiste ja valdkonna määratlus tuleks uuesti ja värskelt mõtestada ning sõnastada.
Tundub, et on oluline teadvustada, et rahvakultuur ei ole alati sama, mis harrastustegevus.
Rahvakultuuri valdkonnas tegutseb samuti palju kõrgharidusega spetsialiste, kelle kultuuriline
tegevus on samaaegselt nende töö.
Rahvakultuuri sihtkapitali eesmärk on jätkata kõigi alavaldkondade toetamist. Enam soovitakse
vähendada paikkondlike projektide toetamist ja pigem toetada üleriigilise mõjuga ettevõtmisi.
Aastal 2016 hakati selgelt eristama loometööstipendiumi, mida võib taotleda nii üksikisik ise kui ka
organisatsioon. Selle otsuse tingis valdkonnas tegutsevate loojate toetamise vajadus.
Kultuurkapitali toetus on rahvakultuuri vallas väga suure tähtsusega. Rahvakultuuri sihtkapital aitab
ja toetab traditsiooniliste tegevuste/sündmuste toimumist läbi aastate, kuid on samas olnud ka
paljude algatuste toetaja.
Spordi ja kehakultuuri sihtkapitali prioriteediks oli noorte sportlaste toetamine, võistlusreiside
toetamine (sellevõrra vähenes treeninglaagritesse sõitmise finantseerimine) ning Eestis korraldavate
võistluste toetamine. Samuti peeti tähtsaks koolitusi ning toetati neid spordijuhte, kes kuuluvad oma
valdkonna Euroopa või maailma juhatustesse. Toetamise üldprintsiibid perioodi jooksul ei muutunud.
Ette on valmistatud toetamise korra sõnastuse muudatused.
Laiem strateegia oli panustada projektipõhisusele. Otsustati, et alaliitudele otse suunatava toetuse
hulk ehk nö tegevustoetus peaks vähenema ning sellevõrra saaks toetada konkreetseid projekte.
Samuti ei toetatud projekte, kus olid ilmselgelt ebareaalsed eelarved või teostamatud plaanid.
Aastatel 2015–2016 oli kõige laiapõhjalisem algatus kahtlemata treenerite toetus „Märka järgnevat
põlvkonda”. Noorte ja nende treenerite rahaline toetamine on prioriteet. EOK stipendium on väga
konkreetne, gruppi kuuluvad sportlased vastavad paljudele kriteeriumitele ning on sageli juba
tipptegijad. Ometi ei saa keegi ka professionaalina hakkama juhendajata. Sihtkapital leiab, et algatus
toetada treenereid 1000 euroga peaks kindlasti ka tulevikus püsima jääma.
Juba 2015. aastal algatati mitmeid stipendiume: Löö kaasa, Kõik liikuma, Aus mäng, Märka järgnevat
põlvkonda. Selle tingis vajadus tunnustada neid, kes on spordi taustajõud – vabatahtlikud,
kohtunikud, liikumisharrastuse entusiastid. 2016. aastal laekus stipendiumisoove igasse algatusse.
Kultuurkapitali panus spordi valdkonda on väga suur. Seejuures ei saa panust alati hinnata
võrreldavate numbritega. Tihti võib olla väiksema mahuga võistluse jaoks nt 300 eurone toetus
märksa olulisem, kui suurema jaoks 3000 eurone toetus.

Kultuurkapitali nõukogu programmide tegevus
Kultuurkapitali nõukogu on loonud kaks tõlkeprogrammi, Traducta ja Avatud Eesti Raamat, mis 2016.
aastal edukalt tegutsesid. Mõlemal programmil on oma komisjonid, mis kogunevad neli korda aastas.
2016. aastal taotleti Traductast 404 492 euro ulatuses ja taotlusi rahastati kokku 160 153 euro
ulatuses ning AERist taotleti kokku 229 575 euro ulatuses ja taotlusi rahastati kokku 170 495 euro
ulatuses. Võrreldes 2015. aastaga ei erine taotluste ja eralduste summad märkimisväärselt.

11

Eesti Kultuurkapital

2016 majandusaasta aruanne

Traducta programmi 2016. aasta toetuste prioriteedid olid seotud eelkõige inglise keeleruumiga,
toetati tõlkimist inglise keelde. Selle suuna põhjuseks oli asjaolu, et Eesti (kirjandus) on 2018. aastal
Londoni raamatumessil (koos Läti ja Leeduga) fookuses.
Komisjoni toetuste jagamise laiem strateegia/tulevikunägemus on toetada eesti väärtkirjanduse
tõlkijaid ja väljaandjaid.
Traducta puhul on selge, et kui toetatakse suurkeeltesse (inglise, prantsuse, saksa, hispaania)
tõlkimist, võib peatselt oodata taotlusi samade raamatute tõlkimiseks ka väiksematesse ja
kaugematesse keeltesse, sest raamatud on muutunud tänu suurkeeltesse tõlkimisele kättesaadavaks
väga laiale lugejaskonnale. Siinkohal võib tuua näiteks Jaan Krossi romaani „Kolme katku vahel”
inglise tõlke. Pärast selle ilmumist sooviti sama teost kirjastada ka Hollandis ja nüüd on oodata ka
sama teose hollandikeelset tõlget Traducta toel. Samal moel levib Andrus Kivirähki „Mees, kes teadis
ussisõnu” tõlkimine.
Traducta puhul said 2016. aasta lõpus alguse kohtumised erakapitali kaasamiseks, et suurendada
Traducta jagatavat rahasummat ehk konkreetsemalt tuge väliskirjastajatele väljaandmistoetuse näol.
Keskenduti tõlkimisele inglise keelde. Kultuurkapitali toetas Traducta programmi kaudu eraannetaja
40 000 euroga sooviga, et Londoni 2018. aasta raamatumessiks oleks ilmunud kuni 10 uut eesti
väärtteose tõlget inglise keelde. Nii sai alguse English Walleti algatus.
Toetus tõlkijatele ja väliskirjastustele on äärmiselt oluline, ilma selle toeta ilmuks eesti kirjanduse
tõlkeid võõrkeeltesse palju, palju vähem. Eesti kirjandus kogub maailmas tuntust ja julgust Eesti
kirjanike teoseid avaldada annab välismaalastele paljuski see, et Eesti riik seda tegevust toetab.
Avatud Eesti Raamatu (AER) programm jätkas vastavalt 2015. aasta lõpul kinnitatud uuendatud
statuudile filosoofiliste ja teoreetiliste tekstide eesti keelde tõlkimise ning nende
avaldamise toetamist. Seejuures toetatakse loometöötoetustega teoste koostamist, tõlkimist,
kommenteerimist ja järelsõnastamist; projektitoetustega aga raamatute avaldamist (toimetamist ja
litsentside soetamisi) ning e-raamatute valmistamist.
Sellises mahus on saanud seda teha peale eraannetaja toetuse lõppemist AS Postimees Grupi poolt
lisandunud annetustoetusega. Seejuures suurenes ka Kultuurkapitali rahaline panus. Uus
annetusleping kehtib viis aastat. Eraannetaja panust kajastatakse AERi raamatute kaanelakal ja
tiitlipöördel, samuti lisatakse raamatutele temaatiline järjehoidja. Üheks rõõmustavamaks
sündmuseks 2016. aastal oligi uue sponsorluse pakkumine ning selle lepingu sõlmimine varasemast
suuremas mahus, samuti Kultuurkapitali enda toetuse suurendamine.
Tõlgitavaid teoseid on peale kirjastustelt tulnud pakkumiste algatanud ka programmikomisjon ise,
kes teoste sisulisel valikul on tähelepanu pööranud eriti venekeelse pärandi tõlkimisele.
Komisjoni töö tulemuslikkus sõltub tõlkijatest ja kirjastustest. Tõlkimise maksimaalajaks on võimalik
valida kolm aastat, kuid tihtipeale on sellest tõlkijaile jäänud väheks ning on tulnud vormistada
lepingu muudatus selle perioodi pikendamiseks. Mõnikord venib toimetamis- ja avaldamiskäik
kirjastuses. Tihti on tõlkijate puhul nii, et tõlkevõimaluse järele on haaratud kas oma karjääri algusajal
või ajutisel tagasilöögil ning olude muutudes jääb tõlkimine tagaplaanile. Samuti võivad ajakulu
põhjustada ootamatud sündmused mõne tõlkija eraelus. Kõik see on komisjonist sõltumatu protsess
ja selline venimine ei lase ka komisjoni liikmetel end hästi tunda.
Sel aastal pööras komisjon erilist tähelepanu sõlmitud lepingute tähtaegade kontrollile ning kas
nende pikendamisele või lõpetamisele. Sellist ranget joont jätkatakse ka edaspidi.
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Programmis on kujunenud põhikirjastajaks Ilmamaa, talle järgnevad Eesti Keele Sihtasutus ja Tartu
Ülikooli Kirjastus. Koostööpartnerid üksikute teostega on veel EYS Veljesto Kirjastus, Tallinna Ülikooli
Kirjastus, Tänapäev, Valgus ja Varrak. Tallinna Ülikool on ise piiranud oma kirjastust AERile taotluste
tegemisel, sest ülikool tegeleb põhiliselt enda sarjade arendamisega. Nii on sarja puhul praegu tuntav
mõningane Tartu-kesksus.
Filosoofiliste tekstide asjatundlike tõlkijate arv on Eestis piiratud ning nende loomingule pole
avaldamiskoha leidmisel raskusi. AERi programmi põhiline “konkurent” ongi Tallinna Ülikooli Kirjastus
oma raamatusarjadega, mille ettevalmistamisele on kaasatud ka paljud AERi sarjas ilmunud
raamatute koostajad, tõlkijad ja järelsõnastajad. AERi ekspertkomisjonil võib olla palju ideid, eriti
klassikalise ja vanema filosoofiapärandi tõlkimiseks, kuid nende teostajaid on vähe või on nad
koormatud õppetööga või seotud muude projektidega.
AERi sarjas on 2017. aasta aprillini ilmunud 185 teost. Koos teostamisel olevate töödega on see väga
suur panus Eesti kultuuri. Tänu eraannetaja toetusele on järgneval viiel aastal võimalik AERi
programmi senises mahus jätkata.

Maakondlike ekspertgruppide tegevus
2016. aastal taotleti maakondlikelt ekspertgruppidelt kokku 4 719 000 euro ulatuses ning taotlusi
rahastati kokku 1 978 000 euro ulatuses. Võrreldes 2015. aastaga ei erine taotluste ja eralduste
summad märkimisväärselt.
Lääne-Virumaa ekspertgrupile esitati 2016. aastal taotlusi samas suurusjärgus kui 2015. aastal – ligi
450. Kuna ekspertgrupile eraldatud summa oli käesoleval aastal suurem, siis sai toetada 1% võrra
rohkem projekte . Esitatud taotlustest toetati 2015. aastal 78% ehk 450 projektist said toetuse 351.
2016. aastal toetati 449 taotlusest 405 ehk 90%. Kõige enam esitati Lääne-Virumaal spordivaldkonna
taotlusi (189) ja kõige vähem kirjandusvaldkonna taotlusi. Mitte ühtegi taotlust ei esitatud
arhitektuuri ja kunsti valdkonnas. On paranenud esitatud taotluste sisu, need on paremini läbi
mõeldud ja finantsiliselt kalkuleeritud.
2016. aastal jagati ka kultuuripreemiad. Elutööpreemia pälvis Väike-Maarja pasunakoori dirigent ja
muusikakooli direktor Vallo Taar, kes on asutanud ja tulemuslikult juhatanud muusikakollektiive ning
korraldanud suurejoonelisi üritusi. 2016. aasta aastapreemia läks Rakvere linnakunstnik Teet Suurele,
kes juba neli aastat on toonud linna keskväljakule kuuseinstallatsiooni, mis on teinud Rakvere
ilmakuulsaks. Kultuuripreemiaga „Elurõõm” tunnustati Sirje Rebast, kes on tuntuks saanud
päevakajaliste vaimukate tekstide ja laulusalmidega. Kultuuripreemia „Elurõõm” läks ka Tapa
muusika- ja kunstikooli õpetajale Martin Müllerile, kes on nakatanud lõõtsapisikuga paljusid noori.
Kultuuripreemiaga „Looming” pärjati dekoraatorit ja harrastuskunstnikku Mary Tammet, keda
tuntakse loomingu kaudu, mille juurde ei ole lisatud nimesilti ja rolli mängib hoopis keskkond.
Kultuuripreemia „Järjepidevus” anti 1972. aastast tegutsenud maadlustreener Valeri Pormannile,
kelle sporditegevus on olnud pikaajaline ja tulemuslik. Kultuuripreemia „Maa sool” pälvis Jaanus
Põlder, kes panustab kogu hingest rahvamuusika järjepidevusse ja harrastamisse. Põlder asutas
Uhtna Mandoliiniorkestri ja lisaks uhtnalaste õpetamisele jõudis ta 2016. aastal jagada
mandoliinimängu algteadmisi Ida-Virumaa koolides. 2016. aasta „Kultuuripärliks” oli Kairi Kroon, kes
korraldab iga-aastaseid Tapa linna muusikapäevi. Hooandja toel andis ta välja oma esimese
luulekogumiku.
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Harjumaa ekspertgrupi eraldused jagunevad põhiliselt kolme rühma, millest suurim on
sporditoetused (treening- ja võistlustoetused ning võistluste korraldamise toetused). Spordialadest
on populaarsemad purjetamine, male, triatlon, ujumine, rahvajooksud, orienteerumine, pallimängud.
Teine rühm on helikunst, kus on kõige rohkem eraldatud vahendeid kontserttegevuse
korraldamiseks, sh kontsertsarjadele „Muusika Eestimaale“ ja „Hingemuusika“ ning Eesti
Interpreetide Liidule ja MTÜ-le Kammermuusikud. Suurimad korraldajad on Nissi vald, Paldiski linn,
Jõelähtme vald, Loksa linn ja Viimsi vald. Kolmanda osa toetustest moodustavad kõik ülejäänud
teemad ja maakonna kollektiivide osalemine festivalidel. Suurimat toetust vajavad maakonna
puhkpilli-, keelpilli- ja sümfooniaorkestrid. Rahvakultuuris on suuremad toetused läinud maakonna
ühisüritustele. Samuti on toetatud ka muude festivalide ja kohalike ettevõtmiste korraldamist.
Läänemaa ekspertgrupp on täheldanud Lihula kultuurielu jõudsat edenemist 2016. aastal. Näiteks
maakondlik laulupidu „Õhtu ilu“ peeti 2016. aastal just Lihulas ja sellega tähistati 120 aasta
möödumist esimesest laulupeost Läänemaal. Samuti viidi Lihulas läbi traditsiooniline Matsalu
loodusfilmide festival, mis on kogunud tunnustust ja publikumelu üle Eesti. Üks kogu Läänemaa
suursündmusi 2016. aasta suvel oli Lihula 805. sünnipäeva tähistamine Karl August Hermanni
ooperiga „Uku ja Vanemuine ehk Eesti jumalad ja rahvas“. Peaosades olid ainult Lihulast või LõunaLäänemaalt pärit ooperitähed, kokku osales üle 120 kohaliku näitleja. Läänemaa ekspertgrupp andis
omapoolse toetuse kõigile eelpoolnimetatud sündmustele. Jätkuvalt on toetatud traditsioonilisi
spordivõistlusi, kooliteatrite ja külateatrite festivale, Valge Daami vabaõhulavastust,
rahvakultuurisündmusi Haapsalus ja mujal. Oodatud sündmusteks on kujunenud ka akordionifestival
Rannalõõts ja Haapsalu Pitsikeskuse poolt algatatud Haapsalu Pitsipäevad. 2016. aastal pälviski
Pitsikeskus kõrgeima Kultuurkapitali tunnustuse – Kultuuripärli tiitli Läänemaal.
Toetati kodukoha ajaloost ja kaasajast pajatavaid trükiseid. 2016. aastal trükivalgust näinud raamat
„Puise lood“ on väikese rannaküla põhjalik ja kaunilt kujundatud uurimuslugu. Aastatepikkust
traditsiooni jätkas Läänemaa Muuseum, korraldades ka 2016. aasta suvel ajalookonverentsi, kus
uurijad tutvustasid uuemaid aspekte Läänemaa ajaloost. Konverentsil esitatud materjal saab
kirjasõnas talletatud Läänemaa Muuseumi toimetistes, mille ilmumist on samuti rahaliselt toetatud.
Ekspertgrupi koosseisu jaoks oli see teine ühine aasta. Töö sujus üksteisemõistmises ja usalduses
kolleegide hinnangute suhtes. Alusdokumendiks olid siiski jaotuspõhimõtted.
Toetamisel eelistati oma maakonna kultuuritegijaid ja sportlasi. Siinkohal ei saa mainimata jätta
Ottomar Ladvat, kes täitis 2016. aasta suvel kolmandat korda malesuurmeistri normi, olles alles
19aastane. Peetakse oluliseks, et kohaliku kultuuri- ja spordielu edendajad saaksid tunnustatud.
Selliseks sündmuseks on meil Vähegi Viitsijate päev, kus kogu maakonna kultuurirahvas kokku saab
ning kus ka tunnustuspreemiad üle antakse. Valdav osa taotlustest on vormistatud korrektselt ja
varustatud tarvilike lisadega.
Järvamaa ekspertgrupp hindas 2016. aasta koostööd väga heaks. Väga oluline on, et ekspertgrupi
liikmed omavad head ülevaadet maakonna kultuuri- ja spordisündmustest, kollektiividest, tublidest
tegijatest. Nii taotlemise kui aruandluse muutmine digipõhiseks on oluliselt kiirendanud ja
lihtsustanud ekspertgrupi ja taotlejate tööd.
Raplamaal oli 2016. aasta kultuuri- ja spordisündmuste rohke. Raplamaa suuremad sündmused olid:
Rapla Kirikumuusika Festival, Varbola Puupäevad, Märjamaa Folk, Juuru Orelisuvi, Kapraock, Kohila
Rahvusvaheline Keraamika sümpoosium. Maakond sai juurde ühe olulise kontserdipaiga ning väärt
traditsioonilise sündmuse – avati Rapla Loomeruum ja Kultuuriklubi Baas ning toimus esimene Rapla
teatri- ja muusikafestival Särin. Peale selle toimus 2016. aastal hulgaliselt jooksuvõistlusi lastele ja
täiskasvanutele. Toetati võrk- ja korvpalli, maadlust jm spordialasid. Raamatukogud on elavnenud
ning palju korraldati lastele suunatud lugemisüritusi. Kaunid kontserdid on jõudnud Kultuurkapitali
toetusel ka maakonna väikestesse rahvamajadesse. Maakonna vallad teevad koostööd ning
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suuremad sündmused on jagatud erinevate korraldajate vahel. Näiteks on erinevate valdade
korraldada Raplamaa Laulukarussell, Raplamaa Rahvamuusikapäev, Raplamaa Harrastusteatrite
Festival, segakooride ja rahvatantsurühmade žanripäevad ja Raplamaa memme-taadipidu.
Raplamaa ekspertgrupp tunnustas ka 2016. aasta tegijaid. Anti välja 10 aastapreemiat, 6
kultuuripreemiat, elutööpreemia (teist korda) ning Kultuuripärli auhind. Seekord anti Raplamaal välja
juba 11. Kultuuripärli auhind, koostöös maavalitsuse ja Raplamaa Omalitsuste Liiduga on seda
tunnustust välja antud 7 korda.
Saaremaa ekspertgrupile esitati 2016. aastal vähem taotlusi kui eelnenud aastal – 371 (2015. aastal
403), kuid märgatavalt suuremas summas – 310 647,93 eurot (2015. aastal summas 288 186,79
eurot). Rahuldatud taotluste osakaal moodustas taotluste koguarvust 77% ja rahuldatud taotluste
osakaal taotluste kogusummast vaid 43%. Aastal 2015 olid näitajad vastavalt 74% ja 42%.
Saaremaa ekspertgrupp on olnud seda meelt, et projekte tasub toetada sellises ulatuses, millest on
korraldajale reaalselt abi ehk summaga, mis võimaldab projekti ka ellu viia. Projektide kvaliteet on
tõusnud. Valdav enamus esitatud taotlustest on väga head, läbimõeldud ja maakonna
kultuuri/spordielu edendavad projektid. Peamiselt toetatakse Saare maakonna kultuuritraditsioone
väärtustavaid ja edasiarendavaid üritusi, samuti end tõestanud pikkade traditsioonidega üritusi,
millel on laiem kõlapind mitte ainult Saare maakonna elanike ja külaliste hulgas, vaid mis on
muutunud kultuurisündmuseks vabariiklikus tähenduses. Aga ka sündmusi, mis rikastavad
kultuuripilti ja mille toimumine või maakonda jõudmine sõltubki vaid Kultuurkapitali toetusest.
Saaremaa ekspertgrupi poolt eraldatud vahenditest läheb väga suur osa transpordikulude katmiseks
mandrile sõiduks. Nii jääb kohaliku kultuurielu arendamiseks transpordikulude katmise tõttu vähem
vahendeid ja see seab Saaremaa ekspertgrupi liikmed otsustamisel raskemasse olukorda.
Saaremaa ekspertgrupp toetab jätkuvalt Hendrik Krummi nimelise kultuuripreemia väljaandmist.
Mullu pälvis selle Salme valla kultuurijuht Maire Sillavee suure isikliku panuse ja väljapaistvate
tulemuste eest Saaremaa kultuurielu kauaaegsel edendamisel.
Kultuuripärli preemiaga tunnustati Kuressaare Linnateatri direktorit Piret Rauka etenduskunstide
avatud vahendamise ja loovalt inspireerivate rollide eest teatrilaval. 2016. aasta oli linnateatri jaoks
märkimisväärne, kuna teatris alustasid esimesed lepingulised näitlejad.
Elutööpreemia pälvis võimlemisklubi Gymnastica looja Tiiu Haavik järjepideva, loova ja tulemusliku
tegevuse eest võimlemistraditsioonide edendamisel. Suur on olnud tema panus Saare maakonna
tantsupidude korraldamisel, kus ta on läbi aastakümnete olnud peo liikumisrühmade üldjuht.
Ekspertgrupi aastapreemiad said Helje Raaper tulemusliku tegevuse eest rahvusliku folklooripärandi
väärtustamisel ja tutvustamisel, Mai Rand koorilaulu kõlailu loomise ja Saaremaa laulupeo „kaldale
tüürimise” eest, Imbi Padar ja Mareli Rannap Saaremaa rahvarõivaste ilu ja rikkaliku varamu
väärtustamise ning Tiit Jõgi merekultuuri traditsioonide hoidmise, kasvatamise ja jagamise eest.
Ida-Virumaa ekspertgrupile 2016. aastal esitatud taotluste arv natuke vähenes, kuid küsitud summa
jäi 2015. aastaga võrreldes tavapärasesse vahemikku. Taotluste arvu vähenemine on tingitud
eelkõige preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise korra täpsustumisest ja väga konkreetselt
esitatud eituste põhjendustest. See on andnud taotlejatele selge signaali taotluste rahastamiste
põhimõtetest. Lähtuvalt eelnenust ei esitata näiteks ühe spordiklubi poolt võistlustel osalemiseks
kolme taotlust, sest on teada, et ühes taotlusvoorus toetatakse vaid üht välissõitu klubi kohta. Jätkub
spordistipendiumi „Noor ja andekas Ida-Virumaa sportlane“ väljaandmine aasta I taotlusvoorus,
mistõttu ei ole vaja esitada taotlusi igas taotlusvoorus. Need kaks muudatust vähendasid märgatavalt
esitatud taotluste arvu, kuid on ka taotlejate seisukohast õige otsus, kuna klubid teavad, millele ja
millal toetust küsida. Oma osa taotluste vähenemises on kindlasti ka teistel rahastamisvõimalustel
(Leader, KOP jne), mis jagavad välja tunduvalt suuremaid toetusi kui Kultuurkapitali maakondlikud
ekspertgrupid.
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Pärnumaa ekspertgrupile esitasid 2016. aastal enim taotlusi Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts (15),
Spordiklubi Raudmees (10), lauluklubi Mihkel (10), Pärnu Kunstide Maja (15), Pärnu Jahtklubi (12),
Margus Oopkaup (8) ja Sõudekeskus Pärnu (8).
Riigi- või munitsipaalasutuste hulgas on tihedaimad taotlejad Pärnu Kunstide Maja, Endla teater,
Pärnu muuseum, Pärnu linnaorkester. Vallavalitsuste hulgas on Pärnumaa ekspertgrupist tihedaimad
taotlejad Halinga, Audru ja Häädemeeste vallavalitsused.
Suurimad sündmused, mis said teoks Pärnumaa ekspertgrupi toel olid Andy Warholi näituse Pärnusse
toomine, 43. Vändra Maraton, Musica Sacra, rahvusvaheline pärimuspidu Balitca 2016, Pärnu XIV
orelifestival, Pärnumaa valdade suvemängud, Pärnumaa 2. Võimlemispidu „Meremuinasjutt”,
Suveaaria 2016, Rannametsa Luitejooks, Võidupüha maraton, In Graafika 2016, Pärnumaa laste
laulupidu „Reis pilvelaeval”, X Pärnu rahvusvaheline koorifestival, Suveuni 2016, XV Pärnu Harmonica
festival, X Kabli Päikeseloojangu festival, jazzklubid Endla teatris, rahvusvaheline aktinäitus „Mees ja
naine”, XII Pärnu ooperipäevad, P. Kerese 100. sünniaastapäevale pühendatud maleturniir, Pärnumaa
rattaretk, rahvusvahelised hansapäevad, festival Schilling, Pärnu Fideofest, kogukonnafestival „Meie
küla pidu”, Diverse Universe, laste- ja noorte muusikafestival „Muusikamoos” jpt.
Pärnumaa ekspertgrupi toel said teoks laste maakondliku iseloomuga lauluvõistlused, „Helisev hääl”,
Kaunim metsalaul”, „Kuldmikrofon”, „Sügisulg” ja poistelaulu konkurss. Lisaks aidati välja anda Kadi
Sepa laulukogumiku „Laulan hinge särama”, mis koosnes CDst ja noodivihikust lauludega,
punkmuusika albumid „Against The Police Terror”, „I.Q.Zero” ja „Eesti mullafond – kutse matusele”.
Rahvariiete valmistamiseks said toetust 2016. aastal noorte laulu- ja tantsupeoks valmistuvad
kollektiivid Jõõpre koolist, Pärnu Vabakoolist, Vändra gümnaasiumist ja MTÜ Tansindi lasterühmad
Paikuselt.
2016. aasta preemiad jagunesid järgmiselt: kultuuritegija aastapreemia sai Marian Kivila Andy
Warholi näituse Pärnusse toomise eest, sporditegija aastapreemia sai Priit Neeme kohusetundliku ja
entusiastliku kohtunikutöö eest spordivõitlustel Pärnumaal, kultuurisündmuse aastapreemia sai
Avangard Galeriile kunstielu elavdamise ja avardamise eest Rüütli tänaval ja Pärnu linnas,
spordisündmuse aastapreemia sai Pärnu Sõudekeskus Kalev sõudmise maailmameistrivõistluste
pronksmedali võitmise eest.
Hiiumaa ekspertgrupp eraldas 2016. aastal vahendeid 304 taotlusele kogusummas 90 851 eurot.
Ekspertgrupi töökoosolekud olid sellel perioodil küllalt pingelised, sest taotluste kogusumma ületas
võimalikku väljamakse summat kahekordselt. Eriti keerulised olid kaks esimest taotlusvooru, mis
näitab, et rahaliste vahendite vajadus on enamasti hooajaline ning langeb just suveperioodile.
Perioodi jooksul kasvasid taotlused spordivaldkonnas ja mitmesuguste kirjastustegevuste ja
raamatute väljaandmisel. Samuti võis täheldada kohalike omavalitsuste allasutuste taotluste kasvu,
mis näitab, et omavalitsused on oma eelarvete kujundamisel jätnud rahaliste vahendite nappuse
tõttu kultuurivaldkonna tagaplaanile ning see omakorda näitab haldusreformi hädavajalikkust
Hiiumaal.
Kulude osakaalu vaadates võib öelda, et Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupi poolt eraldatud
vahenditest läheb üle poole transpordikulude katmiseks ja seda just mandrile sõiduks. Ühest küljest
on see küll põhjendatud, kuid tegelikult jääb kohaliku kultuurielu arendamiseks tänu
transpordikuludele vahendeid vähemaks ning ilmselt tuleks selles osas Hiiumaa ekspertgrupi toetuste
eraldamise kord rangemaks muuta.
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Head meelt teeb see, et taotluste ja aruannete esitamine oli enamjaolt korrektne ja seda tänu
Kultuurkapitali e-keskkonnale, kus taotluste ja aruannete esitamine on eeltäidetud ning lihtne ja
loogiline.

Stipendiumide ja toetuste taotlused ning eraldused
Kultuurkapital võtab taotlusi vastu ja jagab toetusi neli korda aastas. Taotluste esitamise tähtajad on
20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november. Statistika näitab, et iga jaotusega suureneb
taotluste arv ning üha rohkem küsitakse toetust projektide rahastamiseks.
2016. aastal jätkati Kultuurkapitali nõukogu ja sihtkapitalide nõukogude varasemate algatuste
toetamist ning projektide rahastamist esitatud taotluste alusel. Algatati lisaks uusi
stipendiumiprogramme.

Investeeringud
Eesti Kultuurkapitali põhikapitali suuruseks on 2 109 084 eurot, mis on paigutatud
investeerimisportfelli ja kinnisvarasse.
1 968 874 eurot ehk 93,4% Kultuurkapitali põhikapitalist on paigutatud investeerimisportfelli, mille
eesmärgiks on tagada varade säilimine, likviidsus ning riskide hajutamine. Kultuurkapitali
investeerimisportfelli turuväärtus seisuga 31.12.2016 oli 1 917 843 eurot.
2016. aastal vahetus portfellihaldur, alates juulist 2016 valitseb Kultuurkapitali investeerimisportfelli
LHV AS. Varade investeerimisel jätkati konservatiivse investeerimispoliitika põhimõtteid, suuri riske
võtmata.
Kinnisvarasse paigutatud investeeringu osakaal põhikapitali suhtes on 10,7%. Kultuurkapitali
kinnisvarainvesteeringuks on 2009. aastal renoveeritud hoone Tallinnas Oru tänaval. Kultuurkapitalile
kuuluv hoone on antud Eesti Kontserdi käsutusse külalisesinejate ja külaliste majutamiseks ning G.
Ernesaksa töötoa eksponeerimiseks. 2016. aastal jätkus leping Eesti Kontserdiga, mis sätestab, et
hoone ülalpidamiskohustust ja sellega kaasnevad kulud kannab Eesti Kontsert.

Eesti Kultuurkapitali arengusuunad
Kultuurkapitali nõukogu kinnitas 2016. aastal uued arengusuunad, mille rõhuasetusteks on
soodustada valdkondadevahelisi ja maakondade-sihtkapitalide vahelisi projekte, osaleda EV 100
tegemistes ja tutvustada eesti loomingut rahvusvaheliselt.
Nagu eelpool kirjeldatud, on Kultuurkapital arengusuundade täitmise poole liikunud. Eesti loomingu
tutvustamiseks on Traducta programmi all erasektori kaasabil algatatud English Walleti projekt. 2016.
aastal alustati ettevalmistamist uurimuse osas, mis käsitleb Kultuurkapitali mõju Eesti kultuuri- ja
sporditegevusele. Uurimuse lähteülesande sõnastab töögrupp, mis koguneb 2017. aastal.

2016. aastaks püstitatud eesmärgid ja tegevused
2016. aastaks püstitatud eesmärgid ja tegevused olid järgmised:
Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ehituse finantseerimine
2016. aastal jõuab lõpule Eesti Rahva Muuseumi ehitus. Otsese finantseerimise lõppedes hakkab
Kultuurkapital tasuma laenuintresse. Järgmiseks rahastamisobjektiks on plaanitud EMTA saal, kui
vastavad eeltingimused saavad täidetud. Kultuurkapital on jätkuvalt tõhus ja ka kuluefektiivne
rahastamisviis.
Preemiate, stipendiumide ja toetuste eraldamine
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Jätkub preemiate, stipendiumide ja toetuste eraldamine esitatud taotluste alusel ja omaalgatusel.
Paremaks süsteemi toimimiseks, selgemaks taotlemiseks ja kontrolliks on juurutamisel uus keskkond:
e-kulka. Eesmärk on, et taotlejatel oleks hea ülevaade kehtestatud tingimustest ja kordadest, sh
taotlustele ja nende lisamaterjalidele esitatavatest nõudmistest, ning mitmed kontrollfunktsioonid
oleks automatiseeritud.
Eesti Kultuurkapitali arengusuunad aastateks 2016–2020
Kultuurkapitali nõukogu võtab vastu uued arengusuunad. Rõhuasetused on valdkondadevaheliste ja
maakondade-sihtkapitalide vaheliste projektide soodustamisel, EV 100 tegemistes osalemisel, Eesti
loomingu tutvustamisel rahvusvaheliselt ning Kultuurkapitali mõju uurimisel Eesti kultuuri- ja
sporditegevusele.
Kommunikatsioonistrateegia elluviimine
Vajalik on parandada sisekommunikatsiooni, sihtkapitalide ja ekspertgruppide läbikäimist. Selleks
organiseeritakse kohtumisi ja õppepäevi. Äramärkimist vajavad juubelid: 20 aastat kehakultuuri ja
spordi sihtkapitali loomisest ning maakondlike ekspertgruppide loomisest. Väliskommunikatsioonis
on endiselt pearõhk uue taotluskeskkonna tutvustamisel ning Kultuurkapitali tegemiste kajastamisel
kodulehel ja suhtlusvõrgustikes.
Toetuste järelevalvestrateegia parendamine
Järelevalve üks olulisi eesmärke on anda sihtkapitalide ja ekspertgruppide liikmetele ülevaade
sarnaste projektide eelnevatest tulemustest. Järelevalve tulemusel tehtud analüüsid ja hinnangud on
heaks sisendiks uute otsuste tegemisel. Järelevalve tegemist toetab ja tõhustab e-kulka, mis on töös
2016. aasta algusest ja järelevalve osa nagu muudki täiustatakse kogu aasta jooksul.
Eesti Kultuurkapitali eelarve toetas 2016. aastaks püstitatud eesmärkide elluviimist.

Eelarve täitmine
Kultuurkapital on lähtunud eelarve koostamisel Eesti riigi eelarvestrateegiast, eelarveaasta
riigieelarve mahust, Eesti Vabariigi kultuuripoliitikast, Eesti Kultuurkapitali seadusest, Kultuurkapitali
eesmärkidest ja eelarve ettevalmistamise nõuetest. Eelarve koostakse tekkepõhiselt. Eelarve
täitmises on kajastatud maksutulud Kultuurkapitalile tegelikult laekunud maksude alusel.
Eesti Kultuurkapitali 2016. aasta eelarve kinnitati kogumahus 27,2 miljonit eurot. Põhilised tuluallikad
on alkoholi- ja tubakaaktsiis ning hasartmängumaks. 2016. aastal oli eelarve täitmine kokku summas
27,8 miljonit eurot ehk 102,1% planeeritud eelarvest.
Alkoholi- ja tubakaaktsiisist prognoositi laekumisi riigieelarvest 15,1 miljonit eurot ja
hasartmängumaksust 11,6 miljonit eurot. Alkoholi- ja tubakaaktsiisi tegelik laekumine 2016. aastal oli
15 449 000 eurot ehk 103,7% planeeritud eelarvest ning hasartmängumaksu tegelik laekumine oli 12
066 000 eurot ehk 101,3% planeeritud eelarvest.
Tulu vara paigutustest eelarvestati 33 000 eurot ning annetustest ja pärandustest 160 000 eurot.
Annetustest on välja makstud kultuuri- ja spordiürituste ning isikute toetusi annetaja poolt näidatud
viisil. 2016. aastal laekus annetustest 165 000 eurot ehk 103,1% planeeritud eelarvest.
Tulud vara paigutusest 2016. aastal olid kokku 18 300 eurot ehk 55,6% planeeritud eelarvest.
Halduskulude kasutamata jääk 2016. aasta eelarvevahenditest oli kokku 108 437 eurot.
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2016. aasta eelarve täitmine

eelarve
2016
27 224 536
15 190 000
11 638 000
33 000
0
160 000
203 536
27 224 536
7 331 940

TULUD KOKKU
Alkoholi- ja tubakaaktsiisist 3,5 %
Hasartmängumaksust 46 %
Tulu vara paigutusest
Muud tulud
Annetused ja pärandused
Eelmiste perioodide ületulev reserv
KULUD ja RESERV KOKKU
KULTUURIEHITISTE sihtfinantseerimine
PREEMIAD, TOETUSED, STIPENDIUMID kokku
sh
Sihtkapitalidele rahalised vahendid
Ekspertgruppidele rahalised vahendid
Nõukogule rahalised vahendid
Sihtotstarbeliste annetuste väljamakseteks
HALDUSKULUD kokku sh
Nõukogu ja komisjonide kulud
Siseauditi ja auditikomitee kulud
Administreerimiskulud kokku sh
Personalikulud

eelarve

täitmine
täitmise
31.12.2016
%
27 872 696
102,4%
15 449 246
101,7%
12 066 254
103,7%
18 334
55,6%
585
165 031
103,1%
185 236
94,1%
27 872 696
102,4%
7 601 740
103,7%

18 608 525
14 646 795
1 980 000
1 821 730
160 000
1 080 535
214 941
9 060
693 505

18 998 873
14 936 151
1 970 000
1 927 691
165 031
972 100
206 801
6 269
630 434

102,1%
102,0%
99,5%
105,8%
103,1%
90%
96,2%
69,2%
90,9%

491 940

471 288

95,8%

Infotehnoloogia- ja kontoritehnika kulud

31 830

26 283

82,6%

Kommunikatsioonikulud

12 850

8 850

68,9%

4 420

3 732

84,4%

Transpordikulud

12 575

10 579

84,1%

Renditud ruumide majandamiskulud

53 190

51 582

97,0%

Teenuste kulu

68 350

41 755

91,1%

Muud administreerimiskulud

18 350

16 366

89,2%

Avalike suhete kulud
ITK investeeringud
Kinnisvarainvesteeringu ülalpidamiskulud
2016. aasta halduskulude jääk
RESERVID

90 867
69 250
2 913

63 017
62 666
2 913
108 437
191 546

69,4%

Esindus- ja vastuvõtukulud

203 536
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Administratiivkulud
2016. aastal olid Kultuurkapitali tegevuskulud kokku 1 003 000 eurot, mis suurenesid võrreldes 2015.
aastaga 6,9% .
2016. aastal oli Kultuurkapitalis töölepinguga töötajaid 27 ning eksperte 150 (sihtkapitalide
nõukogud, maakondlikud ekspertgrupid ja Kultuurkapitali nõukogu ning nõukogu poolt määratud
komisjonid).
Tööjõukolud kokku olid 432 400 eurot, sh töölepinguga töötajate tööjõukulud kokku olid 308 300
eurot ning ekspertiisitasud kokku olid 124 100 eurot.
2016. aastal vahetus Kultuurkapitali juhataja. Majandusaastal maksti juhatajatele lepingujärgseid
tasusid kokku 40 300 eurot. Nõukogu liikmetele maksti tasusid kokku 10 700 eurot.

Kertu Saks
juhataja
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Bilanss
eurodes

Lisa nr

31.12.2016

31.12.2015

2
3
4

7 381 140
1 917 843
5 979 564
15 278 547

6 655 136
1 985 631
4 982 375
13 623 142

5
6
6

178 762
8 752
70 507
258 020
15 536 567

185 362
0
86 980
272 342
13 895 484

8,9
10
11

78 375
997 808
6 109 600
7 185 783

74 941
1 630 677
4 305 296
6 010 914

11

0
0
7 185 783

40 000
40 000
6 050 914

2 109 084
5 735 487
506 213
8 350 785
15 536 567

2 109 084
5 501 036
234 450
7 844 570
13 895 484

VARAD
Käibevara
Raha
Lühiajalised finantsinvesteeringud
Nõuded ja ettemaksed
Käibevara kokku
Põhivara
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Põhivara kokku
VARAD KOKKU
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed
Viitvõlad
Lühiajalised eraldised
Lühiajalised kohustused kokku
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised eraldised
Pikaajalised kohustused kokku
KOHUSTUSED KOKKU
OMAKAPITAL
Netovara
Põhikapital
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
OMAKAPITAL KOKKU
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU
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Tulemiaruanne
Lisa

eurodes

TULUD
Tulud alkoholi- ja tubakaaktsiisi ning
hasartmängumaksu laekumistest Kultuurkapitali
tegevuseks
Tulud annetustest
Tulem vara investeerimisest
Muud tulud
Tulud kokku
KULUD
Tegevuskulud
Eraldatud stipendiumid, toetused ja preemiad
Kultuuriobjektide finantseerimise kulud
Tulem kinnisvara haldamisest
Tegevuskulud kokku
BRUTOTULEM
Tegevuskulud
TEGEVUSTULEM
Finantstulud ja -kulud
ARUANDEAASTA TULEM

2015

12
13
3

28 062 944
165 031
11 157
585
28 239 717

24 804 892
159 381
22 443
545
24 987 261

14

-19 185 807

-17 180 306

15
16

-7 550 214
-2 913
-26 738 934
1 500 783
-1 002 522
498 261
7 952
506 213

-6 636 698
-2 913
-23 819 917
1 167 344
-937 530
229 814
4 636
234 450

17,18,19
2
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Rahavoogude aruanne
Lisa

eurodes

Rahavood põhitegevusest
Aruandeaasta tegevustulem
Korrigeerimised
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kinnisvarainvesteeringute kulum ja väärtuse
langus
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete
muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete
muutus
Eraldiste muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Immateriaalse põhivara soetus
Finantsinvesteeringute soetus
Finantsinvesteeringute müük
Laekunud intressid
Kokku rahavood investeerimistegevusest
RAHAVOOD KOKKU
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
sh tähtajalised deposiidid

23

6
5

11

6

2

2
2
2

2016

2015

498 261

229 814

22 829
6 600

0
6 600

-997 189

-7 378

-629 435
1 764 304
665 370

860 170
-1 274 827
-185 622

-15 107
-1 335 541
1 410 773
509
60 634
726 004
6 655 136
726 004
7 381 140
2 000 000

-39 411
-1 465 199
1 492 506
4 619
-7 485
-193 107
6 848 243
-193 107
6 655 136
0
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Netovara muutuste aruanne
eurodes

Saldo 31.12.2014
Eelmise aruandeaasta tulemi
suunamine eelmiste perioodide
akumuleeritud tulemisse
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2015
Eelmise aruandeaasta tulemi
suunamine eelmiste perioodide
akumuleeritud tulemisse
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2016

Eelmiste perioodide
Põhikapital
akumuleeritud
tulem

Aruandeaasta
tulem

Kokku

2 109 084

11 287 187

-5 786 151

7 610 120

0

-5 786 151

5 786 151

0

0

0

234 450

234 450

2 109 084

5 501 036

234 450

7 844 570

0

234 450

-234 450

0

0

0

506 213

506 213

2 109 084

5 735 486

506 213

8 350 783

Akumuleeritud tulem bilansipäeva seisuga on 6 241 699 eurot.
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Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise arvestusmeetodid ja hindamise alused
Üldpõhimõtted
Eesti Kultuurkapitali 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti
Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja
aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi
Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud
juhendid ning Riigi raamatupidamise üldeeskiri.
Juhul kui Riigi raamatupidamise üldeeskirja nõuded erinevad Raamatupidamise Toimkonna poolt
väljaantud juhenditest, lähtutakse Riigi raamatupidamise üldeeskirja nõuetest välja arvatud
stipendiumide ja toetuste eraldamise kajastamine. Stipendiumide ja toetuste eraldamise kajastamisel
lähtutakse Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhenditest, mis võimaldavad õiglasemalt
kajastada tehtud otsuste mõju perioodi tulemile.
Eesti Kultuurkapitali raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatakse Eesti Vabariigi
raamatupidamise seaduses kehtestatud bilansiskeemi. Tulemiaruanne on koostatud
raamatupidamise seadusega kehtestatud kasumiaruande skeemi 2 põhjal, mille kirjete struktuuri on
muudetud lähtudes Eesti Kultuurkapitali tegevuse eripärast.
Majandusaasta algas 01. jaanuaril 2016 ja lõppes 31. detsembril 2016. Raamatupidamise
aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.
Majandustehinguid kirjendatakse soetamismaksumuse printsiibi järgi nende tekkimise momendil
tegelikus väärtuses.
Raha ja raha ekvivalendid
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi
pangadeposiite tähtajaga kuni 3 kuud. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid
põhitegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid
kajastatakse otsemeetodil.
Raha hoidmisel ja paigutamisel lähtutakse printsiibist, et ühte krediidiasutusse paigutatud hoius ei
või moodustada rohkem kui 40 % Kultuurkapitali varast (alus: Eesti Kultuurkapitali seadus § 6¹ lg 7).
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Tulude ja kulude arvestus
Eesti Kultuurkapitali tulu moodustub riigieelarvesse laekunud alkoholi- ja tubakaaktsiisist,
hasartmängumaksust, Kultuurkapitali heaks tehtavatest varalistest annetustest ja pärandustest,
Kultuurkapitali vara paigutamisest saadavast tulust ja muust majandustegevusest saadavast tulust
(alus: Eesti Kultuurkapitali seadus § 4 ).
Täitmaks Eesti Kultuurkapitali tegevuse eesmärki, milleks on kunstide, rahvakultuuri ja spordi
toetamine rahaliste vahendite sihtotstarbelise jagamise kaudu (alus: Eesti Kultuurkapitali seadus § 1)
eraldatakse Kultuurkapitali aastatulust, pärast põhikapitali täiendamist ja vastavalt
hasartmängumaksu seadusele (HMS§ 7 lg 2 p1 ) kultuuriehitiste sihtotstarbeliselt laekunud summade
eraldamist, 75 % sihtkapitalide käsutusse ning 25 % maakondlike ekspertgruppide käsutusse,
kultuurivaldkondade vaheliste ja maakonna kultuurivaldkonna projektide finantseerimiseks ning
halduskuludeks.
Toetamine seisneb toetuste ja stipendiumide eraldamises ning preemiate määramises.
Tulud kajastatakse tekkepõhise arvestuspõhimõtte alusel. Tulenevalt Riigi Raamatupidamise
Üldeeskirjast kajastatakse riiklikest maksudest edasiandmisele kuuluvad maksutulud maksuhalduri
poolt esitatud teatiste alusel. Maksuhalduri poolt maksudeklaratsioonide alusel kogutud maksutulud
kajastatakse deklaratsioonide laekumisel, näidates maksutulu selles perioodis, mille kohta
deklaratsioonid esitati ning võttes arvesse perioodi jooksul ebatõenäoliselt laekuvad nõuded.
Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.
Kultuurkapitali nõukogu, sihtkapitalide ja maakondlike ekspertgruppide poolt tehtud otsuste alusel
kajastatakse eraldatud stipendiumid, toetused ja preemiad aruandeperioodi kuluna ning
moodustatakse eraldised nende väljamaksmiseks. Tagastatud ja loobutud stipendiumid, toetused ja
preemiad kajastatakse kulude vähendamisena. Välja makstud elutöötoetused (pensionid)
kajastatakse Riigi raamatupidamise üldeeskirja alusel väljamaksmise perioodi kuluna.
Lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus
Lühiajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja võlakirjadesse on bilansis hinnatud lähtudes nende
õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus
bilansipäeval. Juhtudel kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, on lühiajalised
finantsinvesteeringud hinnatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.
Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse üle 3-kuulise tähtajaga lühiajalised
pangadeposiidid.
Investeeringute tegemisel lähtutakse printsiibist, et ühe isiku ja selle isikuga ühte kontserni kuuluvate
isikute poolt emiteeritud väärtpaberite väärtus ei või kokku moodustada rohkem kui 20 %
Kultuurkapitali põhikapitalist (alus: Eesti Kultuurkapitali seadus § 6¹ lg 8)
Nõuete ja viitlaekumiste hindamine
Nõuded ja viitlaekumised hinnatakse individuaalselt ja kajastatakse bilansis konservatiivsuse printsiibi
alusel lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline ,
kantakse aruandeperioodi kuludesse ning näidatakse bilansis miinusmärgiga.
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Kinnisvarainvesteeringute arvestus
Kinnisvarainvesteeringuks on vara, mida hoitakse eesmärgiga toetada Eesti teenekate
kultuuritegelaste mälestuse jäädvustamist ja/või renditulu teenimise ja väärtuse kasvu eesmärkidel.
Kinnisvarainvesteering on võetud bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka
soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid.
Kinnisvarainvesteeringute tegemisel lähtutakse printsiibist, et Eesti Kultuurkapital ei või omada
kinnisvara soetusväärtuses rohkem kui 10 % Kultuurkapitali põhikapitalist (alus: Eesti Kultuurkapitali
seadus § 6¹ lg 6).
Kinnisvarainvesteeringute arvestamisel lähtutakse Riigi Raamatupidamise Üldeeskirjas sätestatud
soetusmaksumuse meetodist.
Kinnisvarainvesteeringute kajastamisel bilansis on soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud
kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Eeldatav kasulik eluiga kinnisvarainvesteeringutel on 20-50 aastat. Kultuurkapitali
kinnisvarainvesteeringu eeldatav kasulik eluiga on 50 aastat.
Kui kinnisvarainvesteeringu objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on
erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi
varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.
Parendustega seotud kulutused on lisatud kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele ainult juhul,
kui need vastavad kinnisvarainvesteeringu mõistele ja osalevad tõenäoliselt tulevikus majandusliku
kasu tekitamisel.
Materiaalse põhivara arvestus
Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud
kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus
ületab 5000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või
lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse
arvestust bilansiväliselt.
Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara
gruppidele on määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:
Materiaalse põhivara grupp
Seadmed
Sõidukid
Muu inventar

Amortisatsiooninorm
20 - 40%
20 - 40%
20 - 50%

Kasulik eluiga
2,5 - 5 aastat
2,5 - 5 aastat
2 - 5 aastat

Kasutus- ja kapitalirendi arvestus
Rendilepingut loetakse kapitalirendiks juhul, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja
hüved kanduvad rentnikule üle lepingu sõlmimise hetkest. Vastasel juhul loetakse rendileping
kasutusrendilepinguks. Rendilepingu klassifitseerimine kapitali- või kasutusrendiks sõltub tehingu
sisust, mitte lepingu juriidilisest vormist. Kasutusrendi puhul renditud varaobjekti ettevõtte
raamatupidamisarvestuses arvele ei võeta.
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Eraldiste arvestus
Eraldised moodustatakse juhul kui kohustav sündmus on toimunud enne bilansipäeva ning kohustuse
realiseerumine on tõenäoline ja summat on võimalik usaldusväärselt mõõta.
Kultuurkapitalis moodustatakse eraldised kohustustele, mis tulenevad Kultuurkapitali nõukogu,
sihtkapitalide ja maakondlike ekspertgruppide otsustest ning mis on avalikustatud ning teisele
osapoolele teavitatud. Kultuurkapital sõlmib rahalise toetuse saajatega lepingud. Lepingu jõustumisel
kajastatakse eraldis kohustusena.
Eraldise realiseerumisega kaasnevaid kulutusi hinnatakse bilansipäeva seisuga ning eraldise suurust
hinnatakse uuesti igal bilansipäeval. Kui eraldis realiseerub tõenäoliselt rohkem kui ühe aasta pärast,
kajastatakse seda diskonteeritud nüüdisväärtuses. Diskonteerimisel võetakse aluseks Riigi
raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud intressimäär.
Kultuuriobjektide sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimisena kajastatakse kultuuriobjektide finantseerimiseks makstud toetusi.
Sihtfinantseerimist kajastatakse kuludes nendes perioodides kui toetuse saaja on täitnud
sihtfinantseerimisega seotud tingimused ning sihtfinantseerimine on aset leidnud. Toetuse saaja
poolt kasutamata vahendeid kajastatakse aruandes nõuetena.

Rahavoogude aruanne
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - põhitegevuse rahavoogude leidmisel on
korrigeeritud tegevustulemit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja põhitegevusega seotud
käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.
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Lisa 2. Raha ja raha ekvivalendid
31.12.2016

31.12.2015

304

265

Nõudmiseni hoiused pankades

5 380 836

6 654 871

Tähtajalised hoiused pankades

2 000 000

0

Raha kokku

7 381 140

6 655 136

eurodes

Kassa

Tulemiaruandes on kajastatud nõudmiseni hoiustelt ja deposiitidelt saadud pangaintresside tulu
2016. aastal kokku 7 952 eurot ning 2015. aastal kokku 4 636 eurot.

Lisa 3. Lühiajalised finantsinvesteeringud
Lühiajalistes finantsinvesteeringutes on kajastatud üle 3-kuulise tähtajaga pangadeposiidid ja
võlakirjad, mis on soetatud kauplemise eesmärgil.
Eesti Kultuurkapitali põhikapitali suuruseks on 2 109 084 eurot. 1 968 874 eurot Kultuurkapitali
põhikapitalist on paigutatud investeerimisportfelli, mille eesmärgiks on tagada Kultuurkapitali varade
säilimine, likviidsus ning riskide hajutamine. Danske Capital AS on valitsenud Eesti Kultuurkapitali
investeerimisportfelli alates 2003. aastast. 2016. aastal vahetus portfellihaldur, alates 2016. aasta
juulist valitseb Kultuurkapitali investeerimisportfelli LHV Pank AS.
eurodes

Nõudmiseni hoiused pankades
Deposiidid (investeerimisportfellis)
Lühiajalised võlakirjad
Lühiajalised finantsinvesteeringud kokku

31.12.2016

31.12.2015

145 298

37 318

1 283 550

1 356 672

488 995

591 641

1 917 843

1 985 631

Tulude- kulude aruandes on kajastatud tulud investeerimisportfelli paigutatud deposiitidelt ja
võlakirjadelt 2016. aastal kokku 11 157 eurot ning 2015. aastal kokku 22 443 eurot.

Lisa 4. Nõuded ja ettemaksed
31.12.2016

31.12.2015

Riigikassast laekumata alkoholi- ja tubakaaktsiis

3 780 441

2 891 575

Riigikassast laekumata hasartmängumaks

2 192 067

2 084 977

28

18

5 972 536

4 976 569

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

7 028

5 806

Ettemaksed kokku

7 028

5 806

5 979 564

4 982 375

eurodes

Muud viitlaekumised
Viitlaekumised kokku

Viitlaekumised ja ettemaksed kokku
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Lisa 5. Kinnisvarainvesteeringud
Eesti Kultuurkapitali kinnisvarainvesteering on Tallinnas Oru tänaval asuv hoone, mis 1997.aastal
soetati Gustav Ernesaksa pärijatelt ja renoveeriti 2009. aastal.
Kinnisvarainvesteeringus toimunud muutused

eurodes

Saldo seisuga 31.12.2014
Soetusmaksumus

244 212

Akumuleeritud kulum

-52 250

Jääkväärtus 31.12.2014

191 962

2015. aastal toimunud muutused
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu (lisa 17)

-6 600

Saldo seisuga 31.12.2015
Soetusmaksumus

244 212

Akumuleeritud kulum

-58 850

Jääkväärtus 31.12.2015

185 362

2016. aastal toimunud muutused
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu (lisa 17)

-6 600

Saldo seisuga 31.12.2016
Soetusmaksumus

244 212

Akumuleeritud kulum

-65 450

Jääkväärtus 31.12.2016

178 762

Hoone kasutamiseks on sõlmitud Eesti Kontserdiga tähtajatu leping. Eesti Kultuurkapital saab lepingu
lõpetada ühepoolselt 3 kuulise etteteatamise tähtajaga.
Lepingujärgselt tasub Eesti Kontsert hoone edasirendist ja ekspluateerimisest saadud tulemist 50%
Eesti Kultuurkapitalile ning Eesti Kultuurkapital kannab hoone maamaksu ja hoonestusõiguse kulud.
Kinnisvarainvesteeringu tulud ja kulud on kajastatud käesoleva aruande lisas 16.
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Lisa 6. Põhivara
Materiaalne põhivara

eurodes

Infotehnoloogia
seadmed

Muu inventar

Kokku

17 504

71 045

88 549

-17 504

-71 045

-88 549

0

0

0

17 504
-17 504

71 045
-71 045

88 549
-88 549

0

0

0

-1 156

0

-1 156

9 907

0

9 907

-7 584

-120

-7 704

7 584

120

7 704

19 828

70 925

90 753

-11 076

-70 925

-82 001

8 752

0

8 752

Saldo seisuga 31.12.2014
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2014
Saldo seisuga 31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2015
2016. aastal toimunud muutused
Amortisatsioonikulu (lisa 17)
Põhivara soetused
Põhivara mahakandmine
Akumuleeritud kulumi mahakandmine
Saldo seisuga 31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2016
¶

Eesti Kultuurkapitalis on kasutusel väheväärtuslik vara, mille üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Inventeeritud väheväärtuslike varade soetusmaksumus seisuga 31.12.2016 oli 82 350 eurot ning
seisuga 31.12.2015 oli 80 894 eurot.
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Immateriaalne põhivara
Tarkvara

eurodes

Saldo seisuga 31.12.2015
Soetusmaksumus

30 116

Akumuleeritud kulum

-21 966

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2015

8 120

Ettemaksed immateriaalse põhivara eest

78 860

Kokku immateriaalne põhivara seisuga 31.12.2015

86 980

2016. aastal toimunud muutused
Amortisatsioonikulu (lisa 17)

-21 673

Saldo seisuga 31.12.2016
Soetusmaksumus

108 976

Akumuleeritud kulum

-43 669

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2016

65 307

Ettemaksed immateriaalse põhivara eest

5 200

Kokku immateriaalne põhivara seisuga 31.12.2016

70 507

Immateriaalse põhivara all kajastatakse majandustarkvara SAF, millele on lisatud Eesti Kultuurkapitali
põhitegevuse andmehalduse (taotlused, lepingud, järelevalve jne) moodulid, Kultuurkapitali koduleht
www.kulka.ee ning e-kulka (taotluste-lepingute-aruannete e-keskkond) Ettemakstud immateriaalse
põhivara eest all on kajastatud e-kulka ja SAF majandustarkvara parendamiseks tasutud ettemaksed.

Lisa 7. Rendivarad
Kasutusrent
Eesti Kultuurkapital rendib bürooruume Tallinnas, aadressil Suur-Karja 23.
2016.aastal rentis Eesti Kultuurkapital 10 kuud kasutusrendi lepingu alusel ühte sõiduautot.
2016

eurodes

Bürooruumid Suur-Karja 23, Tallinn
Sõiduauto
Kasutusrendi maksed kokku

2015

40 867

38 958

5 832

6 624

46 699

45 582

Sõiduauto rendilepingust tulenevad minimaalsed rendimaksete kohustused
mittekatkestatavast rendilepingust jagunevad:
eurodes
31.12.2016
Maksetähtajaga < 1 aasta
Maksetähtajaga 1 - 5 aastat

32

31.12.2015

5 832

6 624

0
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Lisa 8. Võlad ja ettemaksed
eurodes

31.12.2016

31.12.2015

Võlad hankijatele

19 655

8 901

Maksuvõlad (lisa 9)

47 153

49 426

Võlad töövõtjatele

0

707

11 045

14 067

523

1 840

78 375

74 941

Puhkusetasude reservfond
Muud lühiajalised võlad
Lühiajalised kohustused kokku

Lisa 9. Maksuvõlad
eurodes

31.12.2016

31.12.2015

Sotsiaalmaks

28 158

29 752

Üksikisiku tulumaks

15 565

16 281

Töötuskindlustusmakse

1 078

1 227

Kohustusliku kogumispensionikindlustuse makse

1 469

1 520

883

646

47 153

49 426

Erisoodustuse tulumaks
Maksuvõlad kokku

Lisa 10. Viitvõlad
Viitvõlad all kajatatakse ettemakstud tulevaste perioodide tulusid ning lepingute alusel välja
maksmata stipendiume ja toetusi.
Lühiajalised viitvõlad jagunevad:
eurodes

31.12.2016

31.12.2015

Kohustused stipendiumide ja toetuste väljamaksmiseks

996 767

1 629 637

Saadud ettemaksed sihtannetusteks (lisa 13)
Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud kokku

1 040
997 808

1 040
1 630 677

Pikaajaliste viitvõlgade all kajastatakse lepingute alusel välja maksmata pikaajalisi stipendiume ja
toetusi.
Seisuga 31.12.2016 ja seisuga 31.12.2015 ei ole lepingute alusel välja maksmata pikaajalisi
stipendiumide ja toetuste kohustusi.
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Lisa 11. Eraldised stipendiumide, toetuste ja preemiate maksmiseks
Sihtkapitalid, maakondlikud ekspertgrupid ja Kultuurkapitali nõukogu teevad stipendiumide, toetuste
ja preemiate eraldamise otsuseid üldjuhul neli korda aastas. Otsuste alusel moodustatakse eraldised
stipendiumide, toetuste ja preemiate maksmiseks.
Lühiajalised eraldised
Stipendiumide, toetuste ja preemiate eraldised jagunevad:
eurodes

Sihtkapitalide otsuste alusel moodustatud stipendiumide,
toetuste ja preemiate eraldised
Maakondlike ekspertgruppide otsuste alusel moodustatud
stipendiumide, toetuste ja preemiate eraldised
Nõukogu otsuste alusel moodustatud stipendiumide, toetuste
ja preemiate eraldised
Lühiajalised eraldised kokku

31.12.2016

31.12.2015

5 201 430

3 523 703

467 320

404 262

440 850

417 332

6 109 600

4 345 297

Pikaajalised eraldised
Pikaajaliste eraldistena kajastatakse sihtkapitalide, maakondlike ekspertgruppide ja Kultuurkapitali
nõukogu otsuste alusel eraldatud mitmeaastaseid stipendiume.
Seisuga 31.12.2016 ei ole kajastatud pikaajalisi eraldisi, seisuga 31.12.2015 on kajastatud pikaajalised
eraldised summas 40 000 eurot, mis kuuluvad väljamaksmisele juulis 2017.
Pikaajalised eraldised ei ole kajastatud diskonteeritud väärtuses, kuna sellel on väheoluline mõju.

Lisa 12. Tulud riigieelarvest
Riigieelarvesse laekunud alkoholi- ja tubakaaktsiisist 3,5 % kantakse Eesti Kultuurkapitalile (alus:
alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus §29 lg 2).
Riigieelarvesse laekunud hasartmängumaksu summast 46 % kantakse Eesti Kultuurkapitalile.
Nimetatud summast 63 % eraldatakse kultuuriehitistele (alus: Hasartmängumaksu seadus §7 lg 2 p
1).
eurodes

Tulud alkoholi- ja tubakaaktsiisi laekumisest Kultuurkapitali
tegevuseks
Tulud hasartmängumaksu laekumisest Kultuurkapitali
tegevuseks
Tulud hasartmängumaksu laekumisest kultuuriobjektide
sihtfinantseerimiseks (lisa 15)
Tulud riigieelarvest kokku
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2016

2015

15 971 386

13 599 515

4 473 876

4 145 989

7 617 682

7 059 387

28 062 944

24 804 892
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Lisa 13. Annetused
Eesti Kultuurkapital võib kasutada sihtotstarbelisi annetusi ja pärandusi ainult annetaja või pärandaja
näidatud eesmärgil (alus: Eesti Kultuurkapitali seadus § 4¹ lg 2).
eurodes

2016

2015

Eraldamata sihtannetuste saldo perioodi alguses

1 040

1 040

Välja maksmata sihtannetuste saldo perioodi alguses

12 225

31 700

Aruandeaastal laekunud sihtannetused
Aruandeaastal laekunud annetused Avatud Eesti Raamatu
sarja fondi

50 031

59 381

115 000

100 000

-169 831
-7 425

-178 856
-12 225

1 040

1 040

Aruandeaastal välja makstud sihtannetused
Välja maksmata sihtannetuste saldo perioodi lõpus
Eraldamata sihtannetuste saldo perioodi lõpus (lisa 10)

Lisa 14. Määratud stipendiumid, toetused ja preemiad
Eesti Kultuurkapitali eesmärk on kunstide, rahvakultuuri ja spordi toetamine rahaliste vahendite
sihtotstarbelise jagamise kaudu.
Rahaliste vahendite jagamine seisneb stipendiumide, toetuste ja preemiate määramises taotluste
alusel või omal algatusel, regulaarsete elutöötoetuste määramises ning sihtannetuste alusel
stipendiumide ja preemiate väljamaksmises.
Kultuurkapitali nõukogu ja sihtkapitalide nõukogude otsuste alusel määratakse kvartaalsed
elutöötoetused (pensionid) silmapaistnud kunsti-, kultuuri- ja sporditegelastele kuni nende surmani.
Sihtotstarbelise annetuse alusel eraldab Kultuurkapital annetuse saajale stipendiumi või preemia
annetaja poolt näidatud eesmärgil.
Tulude-kulude aruandes kajastatud stipendiumide, toetuste ja preemiate kulud jagunevad:
eurodes
2016
2015
Stipendiumid, toetused ja preemiad
18 569 511
16 676 195
Regulaarsed elutöötoetused (pensionid)
Sihtotstarbeliste annetuste alusel eraldatud stipendiumid
ja preemiad
Stipendiumide ja toetuste kulud kokku
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566 265

444 730

50 031

59 381

19 185 807

17 180 306
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Stipendiumid, toetused ja preemiad
Stipendiumide, toetuste ja preemiate määramine toimub sihtkapitalide ja maakondlike
ekspertgruppide poolt nende koosolekutel. Kultuurivaldkondade vaheliste projektide alusel toetuste
ning stipendiumide ja preemiate määramise otsustab Kultuurkapitali nõukogu.
Sihtkapitalide, maakondlike ekspertgruppide ja nõukogu poolt tehtud otsuste alusel kajastatakse
stipendiumid, toetused ja preemiad aruandeperioodi kuluna ning moodustatakse eraldised
stipendiumide, toetuste ja preemiate väljamaksmiseks. 2016. aastal moodustati eraldisi
stipendiumide, toetuse ja preemiate maksmiseks kokku 18 964 018 eurot ning 2015. aastal kokku
17 410 230 eurot.
Tagastatud ja loobutud stipendiumid, toetused ja preemiad kajastatakse kulude vähendamisena.
2016. aastal loobuti ning tagastati stipendiume, toetusi ja preemiaid summas 394 507 eurot ning
2015. aastal summas 289 305 eurot.
Stipendiumide, toetuste ja preemiate kulud komisjonide lõikes:
eurodes

Helikunsti sihtkapital
Kehakultuuri ja spordi sihtkapital
Audio-visuaalse kunsti sihtkapital
Kujutav- ja rakenduskunsti sihtkapital
Rahvakultuuri sihtkapital
Kultuurkapitali nõukogu
Näitekunsti sihtkapital
Kirjanduse sihtkapital
Arhitektuuri sihtkapital
Ida-Virumaa ekspertgrupp
Tartumaa ekspertgrupp
Pärnumaa ekspertgrupp
Valgamaa ekspertgrupp
Põlvamaa ekspertgrupp
Saaremaa ekspertgrupp
Võrumaa ekspertgrupp
Järvamaa ekspertgrupp
Lääne-Virumaa ekspertgrupp
Harjumaa ekspertgrupp
Viljandimaa ekspertgrupp
Jõgevamaa ekspertgrupp
Läänemaa ekspertgrupp
Raplamaa ekspertgrupp
Hiiumaa ekspertgrupp
Stipendiumiprogramm Traducta
Avatud Eesti Raamat stipendiumiprogramm
Stipendiumid, toetused ja preemiad kokku
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2016
1 936 722
2 244 992
1 904 784
2 255 880
1 992 981
1 331 238
1 741 743
1 525 987
1 368 992
143 601
150 112
150 011
132 132
125 745
135 848
136 310
135 487
120 735
131 679
134 622
117 970
119 513
109 881
91 898

2015
1 841 869
1 943 261
1 684 544
1 752 334
1 548 566
1 595 519
1 595 526
1 403 862
1 199 193
138 971
142 628
139 695
125 576
123 951
124 296
134 258
129 683
116 979
121 524
134 189
113 485
108 231
114 971
79 771

160 153
170 495

128 127
135 185

18 569 511

16 676 195

Eesti Kultuurkapital

2016 majandusaasta aruanne

Lisa 15. Kultuuriobjektide sihtfinantseerimine
Riigieelarvesse laekunud hasartmängumaksu summast 46 % kantakse Eesti Kultuurkapitalile.
Nimetatud summast 63 % eraldatakse kultuuriehitistele (alus: Hasartmängumaksu seadus §7 lg 2 p
1).
Eesti Kultuurkapitali poolt finantseeritavateks kultuuriehitisteks on vastavalt Riigikogu otsusele Eesti
Rahva Muuseumi uue hoone ehitus Tartus ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juurdeehituse
finantseerimine Tallinnas.
Vastavalt Kultuurkapitali nõukogu otsusele eraldab Kultuurkapital riiklikult tähtsate kultuuriobjektide
rajamise ja renoveerimise pingereale 100% hasartmängumaksu seaduse alusel kultuuriehitistele
sihtotstarbeliselt laekunud summadest Eesti Rahva Muuseumi uue hoone rajamiseks, maksimaalselt
summas 75,693 miljonit eurot.
Vastavalt Kultuurkapitali nõukogu otsusele on Kultuurkapital valmis toetama peale Eesti Rahva
Muuseumi uue hoone ehitusperioodi lõppu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juurdeehituse avalikus
kasutuses oleva kontserdisaali rajamist maksimaalselt 5 miljoni euroga.
Eesti Rahva Muuseumi ehituse finantseerimiseks maksti 2016. aastal toetusi summas 7 550 214 eurot
ning 2015. aastal summas 6 636 398 eurot. 2015. aastal ja 2014. aastal on toetuse saaja kasutanud
ära kõik sihtfinantseerimiseks saadud vahendid.

Lisa 16. Tulud ja kulud kinnisvara haldamisest
Eesti Kultuurkapitali kinnisvarainvesteeringuks on renoveeritud hoone Tallinnas Oru tänaval (seotud
Gustav Ernesaks`a mälestuse jäädvustamisega). Eesti Kultuurkapital on sõlminud Eesti Kontserdiga
hoone kasutamise lepingu, mille kohaselt Eesti Kontsert tasub hoone edasirendist ja
ekspluateerimisest saadud tulemist 50% Eesti Kultuurkapitalile. 2016.aastal on Eesti Kontsert saanud
Oru tn maja edasirendist tulusid kokku 6 425 eurot. Oru tn maja ülalpidamiskulud 2016.aastal olid 10
008 eurot.
Lepingujärgselt kannab Eesti Kultuurkapital hoone maamaksu ja hoonestusõiguse kulud.
Tulemiaruandes on kajastatud hoonestusõiguse seadmise ja maamaksu kulud 2016. aastal kokku
2913 eurot ning 2015. aastal 2913 eurot. 2016. ja 2015. aastal renditulu ei teenitud.
Kinnisvarainvesteeringutes toimunud muudatused on kajastatud käesoleva aruande lisas 5.

Lisa 17. Tööjõu- ja majandamiskulud
2016

2015

Tööjõukulud (lisa 18)

682 289

662 187

Majandamiskulud (lisa 19)

248 304

225 349

42 500

43 394

29 429

6 600

1 002 522

937 530

eurodes

Muud tegevuskulud
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringu kulum ja väärtuse
langus (lisad 5 ja 6)
Tööjõu- ja majandamiskulud kokku
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Lisa 18. Tööjõukulud
2016

2015

348 623

339 871

Ajutiste lepingutega töötajate töötasud

7 303

4 692

Ekspertiisitasud komisjonide liikmetele

124 087

118 158

Nõukogu liikme tasud

10 700

10 600

Töötasukulud kokku

490 713

473 321

14 197

17 396

169 799

164 031

Töötuskindlustusmaks

2 523

2 483

Tulumaks erisoodustustelt

5 057

4 957

682 289

662 187

2016

2015

Töötajate arv perioodi algul

16

16

Töötajate arv perioodi lõpul

16

16

2016

2015

68 838

66 892

Uurimis- ja arendustööd

300

3 000

Lähetus- ja koolituskulud

12 876

3 717

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud

50 737

46 479

7 033

7 960

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

41 037

31 223

Inventari majandamiskulud

14 414

12 024

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud

46 882

49 655

6 187

4 400

248 304

255 349

eurodes

Töötajate töötasud

Erisoodustused
Sotsiaalkindlustusmaks

Tööjõukulud kokku (lisa 17)

Töötajate arv taandatud täistööajale

Lisa 19. Majandamiskulud
eurodes

Administreerimiskulud

Sõidukite majandamiskulud

Muud majandamiskulud
Majandamiskulud kokku (lisa 17)
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Lisa 20. Muud nõuded
2004. aasta veebruaris vabastati kinnipidamiskohast Kultuurkapitali endine tegevdirektor Avo Viiol,
kelle vastu on Kultuurkapitalil esitatud nõue suuruses 545 791 eurot, mis on hinnatud
konservatiivsuse põhimõttel ebatõenäoliselt laekuvaks nõudeks, arvestades selle laekumise
tõenäosust. 5.aprillil 2011 jõustunud Tsiviilseadustiku üldosa seaduse muudatuse kohaselt on
kohtuotsuse aegumistähtaeg 30. aasta asemel 10 aastat. Avo Viioli võlgnevuse aegumistähtaeg on 5.
aprill 2021.
Seisuga 31.12. 2016 on A. Viiol kustutanud osaliselt tema vastu esitatud nõude kokku summas 5326
eurot, sh 2016. aastal summas 545 eurot.
eurodes
Muud nõuded
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded

2016

2015

540 465

541 010

-540 465

-541 010

Lisa 21. Bilansivälised nõuded
Eesti Kultuurkapital eraldab projektitoetusi, millega kaasneb toetuse saajal kohustus esitada Eesti
Kultuurkapitalile aruanne toetuse sihipärase kasutamise kohta. Eesti Kultuurkapital peab
sihtotstarbeliste toetuste kasutamise kohta bilansivälist arvestust. Seisuga 31.12.2016 oli tähtajaliselt
esitamata aruandeid summas 389 560 eurot ning seisuga 31.12.2015 summas 122 769
eurot.
Majandusaasta aruande koostamise hetkeks on enamus 31.12.2016 seisuga esitamata aruandeid
Kultuurkapitalile esitatud.
2016. aastal loobuti ja tagastati stipendiume, toetusi ja preemiaid kokku summas 394 507eurot.
2015. aastal oli loobumisi ja tagastusi kokku summas 289 305 eurot.
Seisuga 31.12.2015 oli mittesihipäraselt kasutatud stipendiumide kohta esitatud bilansiväliseid
nõudeid summas 49 470 eurot ning seisuga 31.12.2015 kokku summas 130 158 eurot.

Lisa 22. Tehingud seotud osapooltega
Kultuurkapital loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või
olulist mõju teise osapoole otsustele.
Seotud osapooled on Kultuurkapitali juhataja, töötajad, auditikomitee ja nõukogu liikmed, välja
arvatud juhul, kui eelpoolnimetatud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju Kultuurkapitali
stipendiumide ja toetuste eraldamise otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud
isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.
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Kultuurkapital on aruandeaastal seotud osapooltega sõlminud stipendiumide ja toetuste lepinguid
alljärgnevalt:
Osapoole nimi
Eesti Arhitektide Liit
Eesti Instituut
Eesti Paraolümpiakomitee
Eesti Kirjanduse Keskus
Eesti Teatri Agentuur SA
Laulu- ja Tantsupeo SA
Louis Kahni Eesti SA
Eesti Muusika Infokeskus
Kirimiri OÜ
Eesti Filmiajakirjanike Ühing

Osapoole kirjeldus
Nõukogu liikmega seotud ettevõte
Nõukogu liikmega seotud ettevõte
Nõukogu liikmega seotud ettevõte
Nõukogu liikmega seotud ettevõte
Nõukogu liikmega seotud ettevõte
Nõukogu liikmega seotud ettevõte
Nõukogu liikmega seotud ettevõte
Nõukogu liikmega seotud ettevõte
Nõukogu liikmega seotud ettevõte
Nõukogu liikmega seotud ettevõte

Summa
253 455
47 840
17 000
15 945
14 621
10 868
6 900
6 500
4 100
2 691

Kultuurkapitali juhataja hinnangul ei ole tehingutes eelpoolnimetatud osapooltega otsuste tegemisel
seotud osapooled osalenud.
Aruandeaastal on arvestatud ja makstud juhatajatele ametilepingu järgselt juhatuse liikme tasusid
kokku summas 40 308 eurot.
Eesti Kultuurkapitali nõukogu liikmetele on makstud 2016. aastal kokku nõukogu liikme tasusid
summas 10 700 eurot.
Eesti Kultuurkapitali auditikomitee liikmetele on makstud 2016. aastal kokku auditikomitee liikme
tasusid summas 585 eurot.
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Majandusaasta aruande allkirjad
Eesti Kultuurkapitali juhatus on koostanud 2016. aasta majandusaasta aruande.
Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest,
millele on lisatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne.
21. juunil 2017. aastal
(allkirjastatud digitaalselt)
Kertu Saks
Juhataja
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