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juhataja  pöördumine

K ultuurkapital on Eesti Vabariigiga 
ühte sammu astunud 1925. aastast. 
Need on 92 kultuurile pühenda-
tud aastat. Taasiseseisvumise järel, 

aastast 1994, on Eesti Kultuurkapitali kaudu 
kultuuri ja sporti toetatud kokku ligi 332 
miljoni euroga. See on võimas panus.

Kultuurkapital on läbi aegade toetanud olu-
liste kultuuriobjektide ehitamist ja reno-
veerimist. Juba 1925. aastal, vahetult pärast 
Kultuurkapitali loomist, andis Kultuurka-
pital laenu Kadrioru staadioni rajamiseks. 
1996. aastal otsustas Riigikogu, et on kolm 
riiklikult tähtsat kultuuriobjekti, mis tuleb 
valmis ehitada – Kumu kunstimuuseum, 
Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia kontsertsaal. Otsustati, et 
nende ehitust rahastab Kultuurkapital. 

Kumu valmis 2006. aastal ja nüüdseks on 
selle ehitus ka makstud. 2017. aasta oli mär-
giline aga mitmes mõttes – ERM sai valmis 
ning EMTA kontserdisaali rahastamise lep-
ing sai lõpuks allkirjad ja kopp löödi maasse. 
Kultuurkapitali toel valmiv EMTA saal saab 
valmis 2019. aastal. Võib öelda, et võlg eesti 
rahva ja kultuuri ees on peatselt tasutud.

2017. aasta oli noorte ja laste päralt. Loomu-
likult oli aasta suursündmuseks noorte lau-
lu- ja tantsupidu, mis tõi laulukaare alla ja 
Kalevi staadionile tuhandeid noori lauljaid 
ja tantsijaid. Külma ilma ja vihma trotsides 
näitasid noored üles suuremat tegutsemista-
het, kui keegi neilt oleks oodanud. Kultuur-
kapitali toetustest oli näha valmistumist 
suursündmuseks – suur osa kaunitest rah-
variietest oli soetatud meie toel. 

2017. aastal rõõmustas meid eesti teatri ja 
muusika võidukäik Euroopas. Teater NO99 
esines Berliini Kontserdimajas etendusega 
„NO40 Pööriöö uni“.  EV100 egiidi all an-
tud kolm menukat etendust avasid Euroopa 
komisjoni Eesti eesistumise kultuuripro-
grammi ja panid alguse Eesti kultuurides-
sandile Euroopasse, mis märkisid Eesti 100. 
sünnipäeva tähistamist. Samuti võisime 
rõõmustada Eesti Festivaliorkestri edu-

sammude üle – erakordselt kõrge tasemega 
muusikakollektiiv alustas augustis oma es-
imest välisturneed, mille käigus esineti Põh-
jamaade prestiižsematel suvefestivalidel ning 
pälviti kriitikute vaimustunud hinnanguid.

Suurimad toetused anti Tallinna Kunsti-
hoone Fondi näituste produktsiooniks (250 
000 eurot), 21. Pimedate Ööde Filmifestivali 
korraldamiseks (180 000 eurot), Eesti Ar-
hitektide Liidu tegevustoetuseks (133 900 
eurot), Kopli Kinokompaniile mängufilmi 
„Sandra saab tööd“ tootmiseks (118 000 eu-
rot) ning Alasti Kinole mängufilmi „Rain“ 
tootmiseks (115 000 eurot).

2017. aastal sai Kultuurkapitali tõlkepro-
gramm Traducta 40 000 euro suuruse sihtot-
starbelise eraannetuse, mille toel tõlgitakse 
eesti väärtkirjandust inglise keelde. Kultuur-
kapitali nõukogu lisas omalt poolt Traduct-
ale samuti 40 000 eurot, et tõlgitud teosed 
saaksid ka kirjastatud. Märksõnaga English 
Wallet (Inglise rahakott) tähistatud anne-
tusest on juba tõlkimisse läinud Tammsaare 
„Tõe ja õiguse“ esimesed kolm osa.

Traducta programmi juurde loodi teise hel-
de annetaja toel ka Norsk Pengepung (Norra 
rahakott) eesti väärtkirjanduse tõlkimiseks 
norra, islandi, rootsi ja taani keelde. Norsk 
Pengepungi eelarve on 150 000 eurot ning 
selle annetas eraannetaja Norrast.

Kultuurkapital on hea näide demokraat-
likust otsustuskorrast – valdkonna toetuste 
ja suuna üle otsusavad tegijad ise. See on ka 
maailmas ainulaadne süsteem. Otsustajatele 
on see teinekord ka kitsendav asjaolu, kuna 
nemad peavad sageli oma tööd ja loomin-
gu ootele panema. Teisalt on loojail aga hea 
teada, et nende loomingu ja projektide üle 
ei otsusta ametnikud, vaid nende enda poolt 
valitud eksperdid.

2017. aasta näitas, et kui midagi väga tahta, 
on kõik võimalik. Tuleb vaid suurelt unista-
da. Eesti rahvas oli unistanud Eesti Rahva 
Muuseumist ligi 100 aastat ja sellel aastal sai 
see suur unistus teoks. 

KuLTuurkapitali 
juhataja pöörduMINE
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juhataja  pöördumine

Kertu Saks 
Eesti Kultuurkapitali juhataja

taotletud ja eraldatud vahendid 2017. aastal valdkondade kaupa eraldatud summa

Stipendium “Ela ja sära” 249 600

Paraolümpiamängude medalisti preemia 30 950

Kultuurkapitali aastapreemiad ja elutööpreemiad 192 949

Ränd-DCP kinoprojektsiooni soetamine 40 500

Kultuuriajakirjad 65 000

Üritused ja festivalid 327 876

Tallinna Kunstihoone näituste ettevalmistus 125 000

Muu 51 750

kokku 1 083 625
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Eneken Laanes 
sihtkapitali aseesimees

s ihtkap i tal id

S ihtkapital lähtub toetuste jagami-
sel kirjanduse sihtkapitali pree-
miate, stipendiumide ja toetuste 
määramise, taotlemise ja taotluste 

menetlemise korrast. Meie põhieesmär-
giks on jätkuvalt toetada kõrgkirjandus-
likku originaalloomingut, selle tõlkimist 
ja uurimist. Sellest tulenevalt on meie 
prioriteediks autorite (kirjanike, tõlkijate, 
kirjandusuurijate) loometöötoetused ja 
aastastipendiumid. Samuti toetame selli-
se loomingu väljaandmist (trükikulud) ja 
populariseerimist erinevate kirjandusü-
rituste (festivalid, konverentsid, loengud, 
kirjanduslikud kohtumised) kaudu. Sel 
eesmärgil toetab sihtkapital ka kirjandus-
kultuuri edendavate üksikisikute, ühingute 
ja asutuste ettevõtmisi ning  kirjandusalast 
rahvusvahelist suhtlust (reisid, messitoetu-
sed). Sihtkapital rahastab kirjandusvald-
konna parimate tunnustamist väljakujune-
nud kirjanduspreemiate süsteemi kaudu. 
Need prioriteedid aasta jooksul oluliselt ei 
muutunud.

Tulenevalt Eesti raamatuturu väiksusest ei 
ole kirjanikel erinevalt teistest loome-

inimestest võimalik end reeglina oma loo-
minguga elatada ja seetõttu on sihtkapita-
li poolt määratavatel aastastipendiumitel 
ja loometöötoetustel väga oluline panus 
algupärase kirjandusliku loomingu eden-
damisele ja taseme tõstmisele. Kirjanikud 
vajavad võimalust loomingule pühenduda. 
Alates kirjanikupalga sisseviimisest 2015. 
aastal on olukord paranenud, kuid sihtka-
pital otsib jätkuvalt võimalusi loometöö-
toetuste tõstmiseks, mis ei ole seni olnud 
kaugeltki piisavad, eriti pikemate proosa-
vormide puhul nagu romaan.

Tulenevalt kirjandusvaldkonna spetsiifili-
susest toetab sihtkapital järjepidevat väga 
paljusid olulisi algatusi, mis aitavad kaas-
aegset kirjanduskultuuri käigus hoida ja 
arendada. Sellest tulenevalt on väga raske 
midagi eraldi välja tuua. Üheks huvitavaks 
toetatud projektiks oli kindlasti Tartu 
Oskar Lutsu nimelise linnaraamatukogu 
“Jutupeatus”, mis viis Eesti avalikku ruumi 
100 eesti kirjanduse teost (www.jutupeatus.ee).

2017. aastal lisandus sihtkapitali aastaau-
hindade hulka uus kategooria mõttekir-

Kirjanduse Sihtkapital
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s ihtkap i tal id

janduse tõlkeauhind ja emakeelepäeval 
anti üle selle kategooria esimene preemia. 
Mõttekirjanduse tõlkijate tunnustamise-
ga annab sihtkapital oma panuse maailma 
mõtteloo jõudmisse Eestisse ja selle kvali-
teetsesse tõlkimisse.

Sihtkapitali panus kirjanduse valdkon-
da on määrava tähtsusega. Kirjanikupal-
ga kõrval on sihtkapitali stipendiumid 
ja aastapreemiad ainus viis algupärase 
kõrgkir janduse  toetamiseks ,  mis  e i 
saaks puhtalt turumajanduse tingimustes 

eksisteerida. Viimasel ajal on mõnevõrra 
kasvanud harrastuskirjandusega seotud 
taotluste hulk. See on tõstnud sihtkapitali 
liikmete töömahtu, sest lühikese aja jook-
sul tuleb lugeda läbi suur hulk käsikirju ja 
terad sõkaldest eraldada. Jätkuvalt tuleb 
selgitada, et sihtkapitali eesmärgiks on en-
nekõike kõrgkirjandusliku loomingu toe-
tamine. Samuti kasvab pidevalt taotluste 
hulk kirjandusürituste toetamiseks, mille 
hulgast peab sihtkapital paratamatult tege-
ma üsna range valiku. 

taotletud ja eraldatud vahendid 2017. 
aastal alajaotuste kaupa 

taotletud 
summa

eraldatud 
summa

Algatused 53 600

Elutöötoetused 73 920

Aasta jm preemiad 71 796

Almanahhid/kogumikud 16 304 12 590

Arvuti soetamine 800 0

Festivalid, seminarid ja üritused 680 307 299 169

Muud projektid 501 460 156 132

Kordustrükid 0 0

Kultuuriajakirjandus 61 331 0

Lastekirjandus 277 633 108 176

Loomemajas viibimine 17 950 16 950

Loominguline toetus 14 950 3 750

Luule 301 863 123 538

Mälestused ja dokumentalistika 79 975 36 284

Näitekirjandus 11 819 9 400

Proosa 579 686 267 711

Stipendiumid 523 000 260 000

Tegevustoetused 3 750 0

Tõlkimine 133 840 70 120

Uurimused/esseistika 34 535 19 118

Venekeelne kirjandus 91 723 53 292

kokku 3 330 926 1 635 546
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Kujutava ja rakendus-
kunsti sihtkapital

s ihtkap i tal id

Anu Allas 
kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja

S ihtkapitali üldised lähtekohad 
on sarnased viimaste aastate 
prioriteetidega: püüame teha 
võimalikult konstruktiivseid ja 

laiapõhjalisi otsuseid, toetada nappide 
vahendite piires võimalikult paljusid 
loomeinimesi ja projekte, mitte jätta 
ühtegi valdkonda või taotluste kategoo-
riat süsteemselt ebavõrdsesse olukorda, 
pöörata erilist tähelepanu regionaalseid 
kunstivälju arendavatele projektidele. 
Endiselt lähtume reeglina põhimõt-
test, et kui suure eelarvega projektil ei 
ole teisi arvestatavaid rahastajaid ning 
sihtkapitalil pole võimalik seda toeta-
da vähemalt 75%-ga küsitud summast, 
on mõistlikum projekti mitte toetada, 
et mitte panna taotlejaid keerulisse 
olukorda (kus raha on liiga vähe, et 
plaanitut teostada, aga samas liiga pal-
ju, et seda üldse ära jätta või edasi lü-
kata). Reisitoetusi anname valikuliselt, 
arvestades konkreetse inimese panust 
Eesti kunstiväljale ja reisi loodetavat 
tulemuslikkust. Toetust mahukatele ja 

kallitele trükistele (mida planeeritakse 
järjest rohkem) anname samuti vali-
kuliselt, arvestades trükise aktuaalsust 
ja vajalikkust. Endisest veel rangemalt 
jälgime institutsioonide ja eraisikute 
suhteid projektide planeerimisel ja toe-
tuse taotlemisel: kui tegemist on selgelt 
institutsionaalse projektiga (muuseu-
mis, kunstikõrgkoolis vm), siis eelda-
me institutsioonilt vastutuse võtmist 
ning seda, et kunstnik või kuraator ei 
pea projektiks eraisikuna raha küsima. 
Mõistagi on siin erandeid, nt galeriinäi-
tused, residentuuriprojektid jm, mille 
puhul institutsioon pakub pinda, kuid 
ei telli sisu. Vahendite vähesuse ja juba 
praegu jagatavate paljude tegevustoe-
tuste tõttu ei olnud sihtkapitalil või-
malik võtta lisaks pikaajalisi kohustusi 
uute tegevustoetuste näol.

Sihtkapital lähtub ühelt poolt preemia-
te, stipendiumide ja toetuste määra-
mise korrast ning peab samas silmas 
seda, mis toimub kultuuriväljal nii 

sisulises kui praktilises plaanis. Tule-
nevalt protsessidest ja uutest nähtus-
test kunstiväljal vaatab sihtkapital oma 
prioriteete aeg-ajalt üle ja hindab neid 
vajadusel ümber vastavalt sellele, mis 
on just praegu oluline ja aktuaalne, 
samas mõistes ja tunnustades oma vas-
tutust pikaajaliste traditsioonide toeta-
misel. Samuti peab sihtkapital silmas, 
millised on toetust taotlevate projektide 
võimalikud muud rahastusallikad ja 
milline on kultuurivälja üldine finants-
dünaamika – kas on tekkinud juurde 
või kadunud fonde, kas kuhugi läheb 
ebaproportsionaalselt palju või vähe 
raha jne. Sihtkapitali eesmärk on täita 
paindlikult talle määratud rolli, pidades 
toetuste andmisel eriti tähelepanelikult 
silmas kõige haavatavamat osa (vaba-
kutselisest) kunstnikkonnast.

Endiselt on väga teravalt päevakor-
ras kunstimuuseumide – Eesti Kuns-
timuuseum, Tartu Kunstimuuseum, 
Eesti   Tarbekunsti- ja Disainimuuseum 
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taotletud ja eraldatud vahendid 2017. 
aastal alajaotuste kaupa taotletud summa eraldatud summa

Algatused 700

Elutöötoetused 58 880

Aastapreemiad 17 500

Disain 29 167 4 100

Ehtekunst 17 511 6 825

Festivalid, seminarid, üritused 611 873 149 954

Fotod ja film 85 817 31 878

Kataloogide väljaandmine 160 494 20 700

Loomemajas viibimine 40 142 16 300

Moekunst 58 019 13 900

Näituste korraldamine 1 146 313 487 498

Näitusel osalemine 130 908 59 958

Õpingud 58 047 32 586

Stipendiumid 378 256 116 100

Tegevustoetused 490 648 295 700

Töövahendid 596 0

Trükised 269 136 84 847

kokku 3 476 927 1 397 426

s ihtkap i tal id

– rahastamise küsimus, mis langeb liiga 
suures osas Kultuurkapitali õlule. Riik 
katab muuseumide hoonete ülalpida-
miskulu ja osa palgafondist, aga näi-
tuste, trükiste, publikuprogrammide 
jmt – ehk põhitegevuse – jaoks vajalik 
raha tuleb muuseumil kas teenida või 
saada kusagilt mujalt. Paratamatult 
küsitakse suur osa sellest rahast siht-
kapitalilt ja viimasel on omakorda 
väga raske mitte toetada muuseumide 
projekte, mis sageli koondavad pari-
ma, mida Eesti kunstiväljal on pak-
kuda (kunstnikud, kogud, kuraatorid, 
teadlased jm). Siiski on sihtkapitali ja 
suurema osa Eesti kunstiavalikkuse 
kindel veendumus, et muuseumide 
põhitegevust peaks rahastama kultuu-
riministeerium, mitte Kultuurkapital, 
mis kaotab seeläbi väga suure osa ra-
hast, mida võiks kasutada institut-
siooniväliste projektide toetuseks.
Muuseumidega võrreldes väiksem, 
kuid siiski ebaproportsionaalselt suur 
on ka Eesti Kunstiakadeemia taotluste 

hulk, millest samuti paljud küsivad toe-
tust põhitegevuseks. 

Endiselt tekitavad aeg-ajalt küsimusi 
need taotlused, mis jäävad valdkonda-
de vahele ja ei kuulu justkui kellelegi, 
kuid see on tänapäeva kunstipraktika-
te arenguid arvestades ootuspärane ja 
lahendatav probleem. 

Sihtkapitalile esitatakse väga palju häid 
projekte ja endiselt on väga keeruli-
ne valida suurte, pika traditsiooniga 
kunstiürituste ja uute, riskantsemate 
algatuste toetamise vahel. Loomulikult 
püüab sihtkapital teha mõlemat, isegi 
kui uue algatuse järjepidevuse ennus-
tamine on raske. Väga positiivselt jäi 
eelmisel aastal silma Tallinna Fotokuu 
järjest suurem haare, professionaalsus 
ja nähtavus.

Kultuurkapitali panus valdkonda on 
äärmiselt oluline. Ilma selleta ei oleks 
Eesti kunstielu selline nagu me teda 

täna tunneme ning ootused sihtka-
pitalile on sellega seoses õigustatult 
suured.

Pidades silmas Kultuurkapitali kesk-
set rolli Eesti kunstiväljal ja samas 
rahaliste vahendite piiratust, on 
arusaadav ja paratamatu, et alati on 
kunstiväljal inimesi, kes pole Kul-
tuurkapitali otsustega rahul ning tun-
nevad ennast ebaõiglaselt kohelduna. 
Eraisikutest taotlejatele tundub, et 
just muuseumidele minevate suurte 
summade tõttu jäävad nemad toetu-
sest ilma, teisalt on muuseumidel õi-
gustatud ootus Kultuurkapitali toele 
oma põhitegevuse rahastamisel, sest 
ministeeriumist seda ei saada. See 
olukord tekitab vastasseisu, milles 
pidevalt jääb süüdlaseks Kultuurkapital, 
kuigi vaja oleks struktuurset muutust. 
Sihtkapital teeb kõik endast oleneva, et 
aidata kaasa selle muutuse kavandami-
sele, ning loodab kultuuriministeeriu-
mi koostööle.
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s ihtkap i tal id

a astal 2017 tegutses siht-
kapital samas koosseisus 
kui 2016. aastal ning laias 
laastus ka samadest põ-

himõtetest lähtudes. Suuremateks 
prioriteedimuutusteks ei tekkinud 
vajadust – jätkuvalt on eesmärgiks 
valdkonna algatuste kvaliteedipõhi-
ne toetamine, sihtkapitali alla kuu-
luvate erialade ja erialaühenduste 
(arhitektuur, sisearhitektuur, disain, 
maastikuarhitektuur, arhitektuuri-
ajalugu jm) õiglane ja tasakaalusta-
tud kohtlemine, erialaliitude puhul 
mh arvestades nende liikmeskonna 
suurusega; samuti ühte tüüpi taot-
luste eelarvete õigustatuse võrdlev 
kaalumine. 

Arhitektuuri sihtkapitali eesmär-
giks on toetada projekte, mis aita-
vad kaasa meie ruumilise ja aineli-
se keskkonna mitmekesistumisele, 
arhitektuuri, disaini ja linnaruumi 

kvaliteedile ja kasutajasõbralikku-
sele, valdkonna mõtestamisele ja 
teavitustööle, nii eksperimenteeri-
misele ja tulevikkuvaatamisele kui 
ka olemasoleva väärtustamisele ja 
väärtusliku säilitamisele. Püüame 
hoida head tasakaalu nende erineva-
te suundade vahel, tagada järjepide-
vust ning kindlasti ka anda võimalu-
si uutele ja värsketele algatustele.

Arhitektuuri sihtkapitali eripäraks 
on institutsionaalsete taotluste suur 
ülekaal ning suhteliselt suur jätku-
vate ja regulaarsete projektide hulk. 
Kohati tähendab see, et taotlejad 
peavad toetuse saamist enesestmõis-
tetavaks, muutudes eelarvete põh-
jendamise ja lahtikirjutamise asjus 
hooletuks; samuti on kohati tunda 
ootust, et ühe korra toimunud üri-
tus peaks enesestmõistetavalt saama 
rahastuse ka järgmisteks kordadeks. 
Teisalt konkureerivad eraisikutest 

taotlejad institutsioonide professio-
naalsete projektikirjutajatega. Selles 
olukorras üritame pidevalt meeles 
pidada, et oleksime ühevõrra nõud-
likud kõigi taotluste puhul ning et 
toetuste jaotamine ei muutuks “kir-
jutamata kokkulepete” alusel bro-
neeritud summade pelgaks kinnita-
miseks. Peame koostööd valdkonna 
oluliste institutsioonidega nagu eri-
alaliidud, Arhitektuuri- ja Disaini-
keskus, Kunstiakadeemia ning muu-
seumid väga oluliseks ja tegutseme 
selle nimel, et suuremad projektid 
ja algatused saaksid konsulteeritud 
juba enne taotlusvooru jõudmist. 
Samuti püüame suunata eri osalisi 
suuremale koostööle, et konsolidee-
rida nii rahalist kui vaimset ressurs-
si. Jätkuvalt on vaidluste objekt, mil 
määral peaksime suurte projektide 
puhul piirduma peamise ehk sisute-
gevustega ja mil määral rahastama 
järjest paisuvaid projektijuhtimise-, 

ArHITEKTuurI 
sihtkapital

Ingrid Ruudi 
arhitektuuri sihtkapitali esimees
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turundus- ja kommunikatsiooniku-
lusid, eriti kui need otsustatakse sis-
se osta professionaalse täispaketina.

Uue jõulise projektina on tulnud ar-
hitektuurse valgustuse ja linnaruu-
mi valgustemaatikaga tegelev Tartu 
Valgusfestival TAVA, mille puhul on 
sümpaatne, et korraldajateringi on 
kaasatud kõik teemaga kursis olevad 
kohalikud professionaalid ja ettevõt-
misel on hea rahvusvaheline haare 
ning tegemist ei ole lihtsalt toredate 
valgusinstallatsioonidega linnarah-
va rõõmuks (mida on programmis 
ka), vaid sellel on ka läbimõeldud 
tulevikkuvaatav aspekt teha tea-
vitustööd linnaruumi valgustuse 
projekteerimise, valgusreostuse jm 
teemadel. Samuti on sümpaatne, et 
vahelduseks pürib eriala suurüri-
tuseks festival väljaspool Tallinna. 
Meieni on jõudnud ka TAVA18 esi-
mene taotlus, nii et ilmselt saab sel-
lest järjepidev sündmus. 

Uusi toetusprogramme ega stipen-
diume ei algatatud. Püüdsime efek-

tiivsemalt teavitada olemasolevatest, 
sh lisaks ametlikele kanalitele ka 
sihtkapitalide liikmete isiklike sot-
siaalmeediakanalite kaudu. Täpsus-
tasime pisut jaotamise põhimõtteid 
ning hetkel tundub, et valdkonna 
projektid leiavad omale vajaliku sti-
pendiumi või programmi. 

Sihtkapitali panus valdkonda on 
kahtlemata väga suur, eriti kui võr-
relda jaotatavaid summasid näiteks 
Kultuuriministeeriumi avatud taot-
lusvoorude omadega. Protsentuaal-
selt suurim osa toetustest läheb het-
kel erialaliitude tegevuskuludeks, 
mis tagab neile tegutsemiseks vajali-
ku stabiilsuse, võimaldab seista loo-
mingulise liikmeskonna eest, korral-
dada vajalikke üritusi, teavitustööd 
ja muud; samas oleme võtnud selge 
seisukoha nende toetuste määra 
hoolimata kohati hüppeliselt kasva-
vatest eelarvetest igal aastal suuren-
dada vaid üsna väikese koefitsiendi 
võrra. Osakaalult järgmised on üri-
tuste korraldamine, trükiste publit-
seerimine ja näituste korraldamine 

– kõik sedalaadi tegevused, mis on 
valdavalt suunatud väga laiale pub-
likule; samuti on nende ettevõtmis-
te puhul enamasti toetuse osakaal 
eelarves domineeriv. Nii võib öelda, 
et sihtkapitali panus on valdkonnas 
väga suur just selles osas, et teh-
tavatel tegevustel oleks laialdaselt 
nähtav väljund. Lisaks on sihtkapi-
tali panus väga suur kõikvõimalike 
õppimisega seotud projektide puhul, 
mis võimaldavad arhitektuuri- ja 
disainiharidusele riiklike õppekava-
de kõrval lisaväärtust ja sageli väga 
väärtuslikku rahvusvahelist mõõdet 
– õppe-, uurimis- ja praktikareisid, 
rahvusvahelised töötoad ja semina-
rid, külalisettekandjad ja -kriitikud. 
Peame ruumihariduse rahvusvaheli-
se suhtluse ja integreerimise ettevõt-
misi väga oluliseks, iseasi aga, et sel-
le finantseerimine peaks vähemalt 
osaliselt tulema haridusvaldkonnast 
endast – loodame, et edaspidi jõua-
me neil teemadel ka tulemuslikuma 
koostööni Haridusministeeriumiga. 

taotletud ja eraldatud vahendid 2017. 
aastal alajaotuste kaupa taotletud summa eraldatud summa

Algatused 500

Elutöötoetused 43 200

Aastapreemiad 20 000

Arhitektuurifilm 11 900 11 900

Toetused eraisikutele 75 650 23 150

Konkursside korraldamine 305 370 92 200

Loometöötoetused 12 400 9 650

Muud projektid 74 415 42 598

Näituste korraldamine 260 880 208 682

Sõidud 152 565 97 020

Tegevuse toetamine 353 500 325 708

Trükised 296 314 230 260

Õpingud 51 234 34 444

Ürituste korraldamine 446 078 272 227

kokku 2 040 306 1 411 539
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S ihtkapitali  prioriteediks on sarna-
selt eelnevatele aastatele toetada 
Eesti audiovisuaalmaastikku kogu 
oma mitmekesisuses. Sihtkapital 

püüab olla heaks partneriks eelkõige fil-
mide arendamisel ja tootmisel, unustama-
ta seejuures, et filmide tegemise kõrval on 
oluline võimaluste piires toetada ka     ki-
nopubliku arendamist Euroopa väärtfilmi 
kino näitamise ja filmiürituste korraldajate 
kaudu, panustada loomestipendiumitesse 
ning filmitegijate koolitusse. 

Endiselt on kasvav toetuste suund ka välis-
lähetused. Üha enam on Eesti filmide auto-
rid kutsutud osa võtma välisfestivalidest ja 
filmide produtsendid võtavad aasta-aastalt 
aktiivselt osa filmiturgudest. 

Neli aastat tagasi käivitas sihtkapital koos 
Eesti Filmi Instituudiga üheaastaste loo-
minguliste stipendiumite programmi, mis 
on seni saanud väga head tagasisidet ja 
millega kindlasti jätkame. Samuti jätkasi-

me Eesti Filmi Instituudiga sel aastal taas 
mikroeelarveliste mängufilmide konkursi-
ga, mille raames toetatakse kahte filmi. 

Sihtkapitali laiem strateegia on toetada 
eelkõige kodumaist filmikunsti ja autoreid, 
kuid selle kõrval panustada jõudumööda 
ja valikuliselt ka vähemuskaastootmispro-
jektidesse, juhul kui see pakub kunstilisi 
väljakutseid ka kodumaistele loovisikutele. 
Samuti toetada neid projekte, mis ei pruugi 
olla majanduslikult tulusad, aga tunduvad 
rahvuskultuuri edendamise seisukohast 
olulised. 

Sihtkapital jätkas Eesti filmi- ja teleau-
hindade gala formaadi edasiarendamist 
koostöös EFI-ga ning panustas Kultuuri-
ministeeriumi ning Eesti Filmi Instituudi 
kõrval ürituse korralduseelarvesse. EFTA 
gala eesmärk on tunnustada filmi- ja tele-
valdkonna professionaale ning tutvustada 
lähemalt ka nende erialade esindajaid, kes 
enamasti kaadri taha jäävad.

AuDIovisuaaLSE 
KuNSTI Sihtkapital

Tristan Priimägi , sihtkapitali esimees

Karin Reinberg-Šestakov, sihtkapitali aseesimees
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Kvartaalse elutöötoetuse summat tõsteti 
580 eurolt 770 eurole. 

Sihtkapitali panus valdkonda on igal juhul 
väga mõjus ning peame tajuma, et tänapäe-
val saavad vaid mõned väga üksikud filmid 
valmida ilma Kultuurkapitali toetuseta. 
Erandiks olid siin muidugi EV100 filmid.

Kultuurkapitalist on võimalik saada toetust 
projektidele, mis on keskmisest kummali-
semad, kuna ei ole sundust tagada kohest 
populaarsust või laialdast kasumlikkust. 
Kultuurkapitalil on võimalik toetada pro-
jekte, mille väärtus saab ilmsiks pikema aja 
jooksul ja mille kohene mõju pole nii ilmne. 
Teatud määral võib probleemiks pidada, 

et sihtkapitali õlgadel on kahe suure ette-
võtmise, nagu seda on PÖFF ja Eesti Filmi 
Andmebaasi regulaarne aastast aastasse 
toetamine, mis võtab ära olulise ressur-
si, millega muidu saaks toetada oluliselt 
rohkem  originaalloomingut, õpinguid ja 
Eesti filmi rahvusvahelistumist otse tegija-
tele suunatud toetuse kaudu. Lahenduseks 
oleks, et selline iga-aastane püsikulu oleks 
pigem riigiasutuse eelarvereal.

Samuti on süvenemas segadus selles osas, 
mis kuulub Eesti Filmi Instituudi ja mis 
Kultuurkapitali toetussfääri. Mitmed toe-
tused, mida küsiti varem EFIst, on nüüd 
kuidagi Kultuurkapitali üle kolinud. Tuleb 
vaadata, et see tendents ei süveneks. 

taotletud ja eraldatud vahendid 
2017. aastal alajaotuste kaupa taotletud summa € eraldatud summa €

Algatused 38 140

Elutöötoetused 54 000

Animafilmid 606 765 304 965

Loomingulised stipendiumid 97 500 45 000

Ühekordsed loomingulised stipendiumid 58 400 20 600

Dokumentaalfilmid 879 768 449 880

Festivalide, filmipäevade jm korraldamine 635 800 320 071

Fotograafia 34 270 24 100

Kirjastamine, andmekogud 79 486 32 999

Koolitused 58 5189 32 972

Lühimängufilmid 216 240 76 100

Täispikad filmid 1 262 861 649 000

Tegevustoetused 565 856 135 531

Toetused eraisikutele 26 000 25 060

Välislähetused 99 807 70 632,35

Muud projektid 97 920 2 230

kokku 4 719 192 2 281 280
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järjepidevad ja samad, mis 2016. 
aastal. Helikunsti sihtkapitali 
preemiate, stipendiumide ja toe-

tuste määramise kord sai uue redaktsiooni, 
kuid muutused ei olnud põhimõttelist laa-
di. Sihtkapital muutis pedagoogipreemia 
suurust (nüüd 1000 eur) ja täpsustas taot-
lemise nõudeid. 

Helikunsti sihtkapitali prioriteedid on 
loometöötoetused ja stipendiumid loovi-
sikutele, muusikasündmuste korraldamise 
toetamine ja mitmesugused õppestipen-
diumid. Samuti toetasime mitmeid projek-
te, mis viisid eesti muusika rahvusvahelise-
le areenile. Rohkem kui eelmistel aastatel 
toetasime heliloojate loometööd.

Sihtkapitali strateegia rajaneb toetuste ja 
stipendiumide jagamise korral ja arvestab 
eelmiste komisjonide kogemust ning tra-
ditsioone, samas arvestades arenguid ja 
muutusi valdkonnas.

Helikunsti sihtkapital toetab järjepidevalt 
valdkonna tähtsamaid festivale: Eesti Muu-
sika Päevad, Pärnu Muusikafestival (Eesti 
suurim klassikafestival), Jazzkaar, Viljandi 
Pärimusmuusika Festival, nüüdismuusi-
kafestival Afekt jt. Olulist toetust saavad 
paljud valdkonna projekt-kollektiivid nagu 
Põhjamaade Sümfooniaorkester, Eesti Fes-
tivaliorkester jt. Paljud EV100-le pühen-
datud muusikaprojektid said sihtkapitalist 
toetust. Uutest taotlejatest võiks esile tuua 
klaverimuusikafestivali “Virmalised”, mis 
sai toetust 2017, toimus esmakordselt 2018 
ja suutis köita publikut ning saavutada 
meediatähelepanu. 

Helikunsti sihtkapitali stipendiumide ja 
toetuste programmide nimekiri on väga 
mahukas ja paljuhõlmav ning uuteks alga-
tusteks polnud vajadust. 

Helikunsti sihtkapitali panus on muusika 
valdkonnale mõõtmatult oluline. Kulka on 
igapäevase muusikaelu ülevalhoidja. 

s ihtkap i tal id

Helikunsti  
sihtkapital

Tiia Teder
helikunsti sihtkapitali esimees
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taotletud ja eraldatud vahendid 2017. aastal 
alajaotuste kaupa 

taotletud 
summa

eraldatud    
summa

aasta- jm preemiad 58 200 56 500

sh algatusena 36 000

arranžeerimine/noodigraafika 35 335 14 835

CD/DVD/salvestamine 241 011 58 700

festivali/suurürituse korraldamine 1 476 938 522 005

festivalil/konverentsil/kursusel jms osalemine 216 334 80 128

konkursi/konverentsi/kursuste jms korraldamine 205 450 104 600

konkursil osalemine 86 572 54 965

kontserdisari 481 765 225 698

kontsert 462 754 161 847

kontsertreis 343 305 112 893

loomestipendium (kvartaalne) 60 000 16 000

loomestipendium (2-aastane) 177 000 48 000

loomestipendium (aastane) 168 000 40 000

loomestipendium (pooleaastane) 135 000 29 000

loominguline loometöötoetus; loomemaja 257 184 138 410

muusikainstrumendi ost/remont 171 584 21 000

pedagoogi tunnustuspreemia 11 020 4000

tegevustoetus 531 030 212 450

toetus 25 940 18 800

toetus algatusena 5720

trükiste koostamine/väljaandmine 48 601 13 900

õpetamine/kirjutamine/uurimine 50 375 25 230

õpingud kõrgkoolis 280 045 111800

õppestipendium õpinguteks välismaa kõrgkoolis 67 890 18 000

õppestipendium Eestis õppivale tudengile 5 060 4 000

üritus/etendus/koduleht/varia 194 851 33 700

kokku 5 791 244 2 168 181
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S ihtkapital tegi uue nõukoguga kohe alguses otsuse prioriteetide suhtes: keskenduda    
põhiliselt professionaalse etendustegevusega seotud loovisiku loometöö ja enesetäien-
damise toetamisele ja vähendada sujuvalt toetust riiklikult rahastatud institutsioonide-
le, harrastusteatrite tegevusele ja huviharidusele. Jätkuvalt ei toetata produtsentide    

              töötasusid, et ärgitada projektidele lisarahastuse leidmist.

Näitekunsti  
sihtkapital

Taavet Jansen
näitekunsti sihtkapitali esimees

näitekunsti sihtkapitali tegevus: 

1. Erialaliitude tegevustoetused

2. Loovisiku toetamine, tunnustamine

3. Juubelitoetused

4. Festivalide korraldamine - NOTAFE, 
Baltoscandal, Talveöö unenägu, Nuq TREFF, 
Kuldne Mask ja kõige suuremas mahus 
DRAAMA

5. Lavastuste väljatoomisega seotud loome-
stipendiumid ja väljatoomiskulud

6. Trükiste koostamine, tõlkimine ja 
väljaandmine

7. Osalemine festivalidel väljaspool 
Eestit (sõidukulud, osalustasud)

8. Erialane enesetäiendus

9. Residentuuride toetamine

10. Sümpoosiumite ja konverentside 
korraldamine, nendel osalemine

11. Külalisetenduste korraldamine

Tulevikus tahab sihtkapital toetada väiksemat 
hulka produktsioone suuremas mahus, et 
tõsta nende kvaliteeti ja võimaldada silma-
paistvatel loojatel pühenduda oma tööle. Sa-
muti soovime toetada erialaliitude sihtotstar-

belist tegevust, et luua keskkond, kus teatriga 
seotud inimesed saaksid ennast täiendada ja 
luua, ilma et peaks vahetpidamata produkt-
sioonides osalema. Kindlasti on silma haka-
nud mitmete uute loominguliste kollektiivi-
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de teke ja aktiveerumine (Must Kast, Teater 
KELM), NU Performance festivali hüppeline 
suurenemine ja rahvusvahelistumine. Aastal 
2017 kuulutati välja Kalju Komissarovi nimeli-
ne stipendium TÜ VKA tudengite enesetäien-
duseks välismaal. Sihtkapitalil on väga suur 
panus ühiskonda, olles kõige suurem rahastus-
võimalus sõltumatutele etenduskunstnikutele. 
Sellega seoses on ka sihtkapitali tegevus kõr-
gendatud tähelepanu all ja vastutus on suur. 

Eesti teatrimaastik on väga kiiresti hakanud 
rahvusvahelistuma, loovisikud on aktivee-
runud ja ei taha enam olla surutud riikliku 
kultuuripoliitika raamidesse. Vahe reaalsete 
nõudmiste ja riikliku poliitika vahel suureneb 
iga päevaga. Selleks, et tagada uute põlvkonda-
de (nii tegijate, kui vaatajate) pealekasvu, peab 
meie poliitikas toimuma suurem muudatus. 
Siin saaks olla koostöö Kultuuriministeeriumi 
ja Kultuurkapitali vahel aktiivsem ja tihedam.

taotletud ja eraldatud vahendid 2017. aastal alajaotuste kaupa taotletud 
summa 

eraldatud 
summa 

preemiad 69 863 68 363

muud projektid 38 902 9 285

festivali külastamine / kultuuri-/teatrireis 94 499 50 809

festivali/suurürituse korraldamine 471 620 161 332

festivalil esinemine 131 825 82 920

konkursi/konverentsi/sümpoosioni/kursuse korraldamine 169 722 64 334

konkursil/konverentsil/seminaril osalemine 44 681 29 478

külalisetendus 111 775 60 221

loominguline stipendium 74 338 23 850

muusika/lavastamine 73 071 10 241

performance 9 348 4 847

salvestused/e-väljaanded 62 006 31 244

sõnalavastuse ettevalmistamine/etendamine 961 763 474 808

sõnalavastuse stipendium/loominguline toetus 42 757 12 000

tantsulavastuste ettevalmistamine/etendamine 351 676 125 015

tantsulavastuse stipendium/loominguline toetus 28 850 18 500

teatrid, teatriteemaline üritus 24 877 1 200

tegevustoetused 478 461 272 890

teoste väljaandmine/kirjutamine/tõlkimine 179 668 119 352

toetus teenekale loojale 28 930 10 680

tsirkus 13 486 8 300

õpingud, sh.meistriklassid, täiendkoolitus 257 588 19 475

kokku 3 719 706 1 659 144
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r ahvakultuuri sihtkapitalil on äärmiselt keeruline välja valida kindlat ja konkreetset 
prioriteeti, sest sihtkapitalile laekub toetuste taotlusavaldusi väga laiast spektrist ning 
alavaldkondadest. Oluline on pigem see, et oleme suutnud korrastada rahvakultuuri 
sihtkapitali süsteemi. Ehk teisisõnu – töötleme taotlusi nn teemavaldkondade   

               kaupa, mitte taotluste nimekirja järgi. 

rahvakultuuri  
sihtkapital

Aet Maatee
rahvakultuuri sihtkapitali esimees

Taotluste käsitlemine teemade kaupa annab 
ekspertidele võimaluse näha eri valdkondade 
tegevuste eesmärke ja vajadusi.
Ajapikku on lisandunud rahvakultuuri te-
gevusvaldkonnale ka kultuuriväärtuste 
alavaldkonnad, mis on teinud taotluste eks-
pertiisi veel mitmekihilisemaks ning töö- ja 
ressursimahukamaks. Suurim probleem on 
aga selles, et samas pole suhtarvuna tõus-
nud rahvakultuuri sihtkapitali eelarve.

2017. aastal suutsime eraldada toetusi vaid 
60,5% taotlejale ehk ca 40% taotlusi pol-
nud võimalik rahuldada. Rahaliste vahen-
dite tegelikke vajadusi suutsime rahuldada 
41,1% ulatuses ehk ca 60% ootustest vähem.
Eelpool kirjeldatud olukord – alavald-

kondade paljusus, raha vähesus, taotluste 
uputus – ei võimalda rahvakultuuri vald-
konnas tekitada uusi algatusi ja uusi järjepi-
devusi. Ka seniste traditsioonide jätkamine 
on heitliku iseloomuga. Sihtkapitali otsuste 
tegemine on liiga projekti- ja hetkesituat-
siooni põhine, mis omakorda ei anna võima-
lusi mõjutada ja suunata pikemaajalisi trende.
2017. aastal tõstsime rahvakultuuri vald-
konna elutöötoetuste määra 560 eurolt 
770 eurole. Selle muutuse tingis vajadus 
ühtlustada elutöötoetuste suuruse määr 
teiste sihtkapitalidega. Rahvakultuu-
ri sihtkapital annab elutöötoetust 30 vää-
rikale rahvakultuuri valdkonna tegijale.
Rahvakultuuri sihtkapital on teinud 
oma parima, et toetada valdkonna te-
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taotletud ja eraldatud vahendid 2017. aastal 
alajaotuste kaupa taotletud summa eraldatud summa 

Algatused 5 950
Sihtkapitali aasta- ja tunnustuspreemiad 57 000
Elutöötoetused 75 300
Festivalid, üritused 295 205 129 353
Filmid 38 823 15 090
Folkloor pärimus ajalugu 172 026 73 860
Harrastusteatrid 390 4477 196 150
Helisalvestiste ja trükiste koostamine ja väljaandmine 194 730 76 598
Juubeli- jm kontsertide korraldamine 36 504 13 457
Juubelitoetused 9 670 6 320
Koolituste korraldamine 108 937 21 437
Koorid 377 987 185 195
Kultuuripärandi jäädvustamine 11 820 6 340
Käsitöö 170 067 95 881
Loomingulise töö toetused 54 900 29 100
Maakondlikud sündmused 275 822 102 750
Muud projektid 204 470 40 760
Muuseumid 353 695 131 890
Muusika 427 749 180 358
Näitused 35 615 16 887
Orkestrid 143 304 61 270
Osalemine üritustel 56 565 25 314
Pilliostud 25 983 6 756
Raamatukogud 26 889 12 910
Rahvariiete soetamine 166 014 46 649
Seltsid, rahvamajad 202 717 71 630
Sõidukulud 188 751 32 661
Tants 421 332 150 710
Tegevuse toetamine 200 627 155 498
Tunnustuspreemiad 31 200 16 000
Õpingud 7 700 1 750
kokku 8 143 579 2 040 824

gijate initsiatiivi, lähtudes sellest, et 
ükski alavaldkond ei jääks katmata.
Rahvakultuuri sihtkapitali lahendamata 
probleem on see, et kuna Tallinnal puudub 
nn maakondlik ekspertgrupp (samas on Tal-
linna territooriumil tegutsevate harrastajate 
hulk ju oluliselt suurem enamikust maakon-
dadest), taotlevad ühe omavalitsuse harras-
tajad oma ürituste korraldamiseks samuti 
raha meie sihtkapitalist. See situatsioon hä-
gustab rahvakultuuri sihtkapitali eesmärke ja 
suundumusi. Ka taotlejale mujalt Eestimaalt 
jääb segaseks, miks üks kollektiiv (Tallin-
nast) saab võimalusel rahvakultuuri sihtka-
pitalilt toetust ning miks näiteks Põlvamaalt 
ei saa (Põlvamaal on oma ekspertgrupp). 
Lahendus sellele probleemile oleks – suurendada 

oluliselt (kahekordistada) Harjumaa eks-
pertgrupi eelarvet ja edaspidi suunata Tallinna 
harrastajate taotlused sinna. Samuti peaks li-
sama ekspertgrupi koosseisu mitte ainult Har-
jumaa, vaid ka Tallinna valdkonna tegijaid.
Rahvakultuuri sihtkapitali olukorda leeven-
daks kõigi maakondlike ekspertgruppide 
eelarvete oluline suurendamine. Kultuuripo-
liitiliselt oleks regioonide abi suurendamine 
ääretult oluline ja õilis otsus. Otsustused ko-
hapeal on ka pädevamad kui tsentris. Rahva-
kultuuri sihtkapitali seise liiget on oma eriala 
valdkonna asjatundjad, aga kindlasti mitte 
sama väärt eksperdid, andmaks hinnanguid 
üle Eesti regioonides tehtavatele tegevustele.
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S ihtkapitali üldpõhimõtted 
toetuste määramisel aasta 
jooksul ei muutunud. Tu-
lenevalt kehakultuuri ja 

spordi sihtkapitali preemiate, sti-
pendiumide ja toetuste määramise 
korra muutmisest vähenes toetuse 
kategooriate arv, mis lihtsustas siht-
kapitali tööd.

Prioriteetideks olid võistluste kor-
raldamise, võistlustel osalemise, 
rahvaspordi ja teiste üleriigiliste 
projektide toetamine spordi- ja lii-
kumisharrastuse laiendamise ees-
märgil. Treeningettevalmistuse 
toetamisel oli prioriteediks edukate 
ja andekate noorte sportlaste ene-
seteostuse toetamine, kes veel EOK 
või teistest allikatest regulaarset toe-
tust ei saa. Samuti pidasime tähtsaks 
koolitustel osalemist ja korraldamist 
ning nende spordiorganisatsioonide 
toetamist, kelle esindajad kuuluvad 

oma valdkonna Euroopa või maail-
ma organisatsioonide juhatustesse. 

Toetuste määramise tulevikunäge-
muse kohaselt väärtustatakse veelgi 
enam mõõdetavaid projektipõhiseid 
taotlusi ja vähendatakse spordialade 
katusorganisatsioonide põhitege-
vuse toetamist (nt koondiste ette-
valmistus). Oluline on parandada 
ka taotlejate taotluse esitamise kul-
tuuri. Jätkuvalt tuleb ette, et jaotus-
vooru laekuvad taotlused, kus eel-
arve on kas liiga üldine, selgelt üle 
paisutatud või siis küsitakse toetust 
põhimõtteliselt teostamatule plaani-
le. Üldiseks põhimõtteks on, et toe-
tamise eelduseks on taotlejapoolne 
kaasfinantseerimine vähemalt poole 
eelarve ulatuses, suuremate projek-
tide juures otsitakse sihtotstarbe-
list osa/lõiku, mida toetada. Üldise 
strateegia seadmisel lähtutakse alati 
sihtkapitali eesmärgist, milleks on 

toetada üleriigiliselt või rahvusvahe-
liselt oluliste spordiürituste ja erine-
vate liikumisharrastuse sündmuste 
korraldamist Eestis, rahvusvahelis-
teks võistlusteks treeningettevalmis-
tust, rahvusvahelistel võistlustel 
osalemist, spordile pühendunud ini-
meste tunnustamist ja innustamist 
ning regionaalse spordielu arenda-
mist.

Kultuurkapital on juba mitmendat 
aastat toetanud noorte maadlus-
võistlust Tallinn Open. On äärmiselt 
sümpaatne, et oleme saanud kaa-
sa aidata rahvusvahelise võistluse 
korraldamisele, millest on tänaseks 
saanud maailma suurim noorte 
maadlusturniir ligi 2000 osalejaga. 
Oluline ja suure mõjuga on kind-
lasti ka Kultuurkapitali toetus EOK 
järelkasvuprojekti „Märka järgne-
vat põlvkonda“ koosseisu kuuluvate 
sportlaste treeneritele, mis järgib 

KEHAKuLTuuri JA 
SporDi sihtkapital

Aivo Normak 
sihtkapitali esimees
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treeneritöö väärtustamise riiklikku 
prioriteeti. See on oluline ja reaalne 
tunnustus treeneritele, kellest paljud 
aitavad tipptasemel noorte arengule 
kaasa paljuski omast vabast ajast ja 
tahtest. 
2017. a muutsime toetuste jagamise 
korda lihtsamaks ja sellest tulenevalt 
uusi stipendiume või programme ei 
algatatud.
Kultuurkapitali rolli spordivaldkon-
nas on olnud ja on jätkuvalt väga 
suur. Oluline tegur on, et Kultuur-
kapitali vahendid toovad spordi 
rahastamisse juurde ajalist ja pro-
jektipõhist paindlikkust (riiklik ra-
hastamine on eelarveaasta põhine, 
Kultuurkapital jaotab toetusi neli 
korda aastas). Peale selle ei kata rii-
gipoolne spordi rahastamine kõiki 
olulisi gruppe ja projekte või ei tee 
seda piisavalt. Nende toetamiseks on 

leitud võimalus Kultuurkapitali kau-
du, sh teenekate isikute ja elutöö- jm 
toetused, kirjastamistegevus (spor-
diloo jäädvustamine), regionaal-
sed algatused (millel on üleriigiline 
mõju), talendiprogrammid, inimres-
sursi arendamine.
Kultuurkapitali panus projektide 
toetuseks on rahaline, kuid selle olu-
lisust ei saa alati hinnata võrreldava-
te numbritega. Oluline ja suureks 
abiks on see kõigile. Näiteks väikse-
mate sündmuste puhul võib sõltuda 
kultuurkapitali 300 euro eraldusest 
või mitte-eraldusest, kas sündmus 
toimub või ei. 
Suuremaid probleeme ei ole tekki-
nud. Omavaheline kommunikat-
sioon on kiire ja operatiivne. Töö 
tõhustamiseks on tihe kontakt ka 
kultuurkapitali personaliga, kellega 
koostöös võimalikud küsimuskohad 

on saanud kiired vastused. Sihtkapi-
tali siseselt on efektiivse töö alus, et 
kõik on oma kodutöö korralikult tei-
nud. Asjatundlike otsuste tegemisel 
on oluline, et sihtkapitali koosseisus 
kuuluksid eri tasandite ja valdkon-
dade eksperte – tippsport, maa-
kondlik sport, teadmine võistluste 
korraldamisest ja neile kuluvatest 
summadest. Samas peavad kõik siht-
kapitali liikmed hoomama ka suurt 
pilti. 
Üheks diskussioonikohaks on tehni-
kaspordi toetamine, kus toetuse osa-
kaal projekti eelarvest on suhteliselt 
väike, kuid samas aitaks see summa 
tublisti mõne muu valdkonna pro-
jekti. Teiseks diskussioonikohaks on 
puuetega inimeste spordi toetamine, 
mis pole kapitali otseselt määratle-
tud prioriteet.

taotletud ja eraldatud vahendid 2017. 
aastal alajaotuste kaupa taotletud summa eraldatud summa

Algatused 31 100

Elutöötoetused 71 920

Aasta- jm preemiad 50 700 28 950

Aastaprojektid 2 387 788 998 000

Muud projektid 230 822 82 450

Eripreemia Aus mäng 2 600 1300

Eristipendium „Löö kaasa“ 2 600

Tunnustuspreemia 9 700 650

Kirjastamine 86 484 12 600

Koolituste, seminaride, kongresside jm korraldamine 80 655 32 270

Koolitustel, kursustel, seminaridel jm osalemine 87 760 24 958

Eristipendium „Noor ja andekas“ 41 700 28 600

Rahvaspordi projektid 604 155 254 490

Regionaalsed projektid 33 446 11 100

Sportlasestipendium 59 866 11 950

Toetused 139 630 39 600

Treeneristipendiumid 26 000 26 000

Treening- ja võistlustoetused 1 271 112 227 693

Üleriigilised projektid 134 086 52 400

Võistluste korraldamine 1 037 775 325 000

kokku 6 286 879 2 261 031
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T raducta 2017. aasta rahajagamise 
prioriteedid olid nagu ka eelmisel 
aastal seotud eelkõige inglise kee-
leruumiga, püüdsime toetada või-

malikult palju tõlget inglise keelde, üheks 
põhjuseks Eesti (kirjanduse) fookuses olek 
Londoni raamatumessil 2018. aastal (koos 
Läti ja Leeduga).

Toetada eesti väärtkirjanduse tõlkimist ja 
väljaandmist. Toetada üksnes professio-
naalseid tõlkijaid ja väljaandjaid. Toetada 
üksnes otsetõlget eesti keelest võõrkeel-
tesse - tõlkija peab tõlke sihtkeelt valdama 
emakeelena. Kaudtõlkeid ehk tõlkeid mõne 
muu keele vahendusel toetada üksnes siis, 
kui tegemist on väga olulise teose tõlkega, 
väga hea kirjastusega ning puudub otsetõl-
ke võimalus. 

Toetasime 2017. aastal paljusid inglise tõl-
keid – edaspidi on huvitav vaadata nende 
inglise keele abil tuule tiibadesse saanud 
teoste nö rändamist ka teistesse keeltesse.
2017. aasta on Traducta programmi jaoks 
eriline aasta, nimelt otsustasid kaks era 
annetajat esmakordselt panna Traducta 

programmile õla alla ja toetada eesti kir-
janduse tõlkimist ja väljaandmist võõrkeel-
tes – nii loodi Traducta põhirahastuse kõr-
vale kaks eraldi toetust – English Wallet ja 
Norsk Pengepung. Alates 1. märtsist 2017 
toetab English Wallet (Inglise rahakott) 
eesti autorite inglise keelde tõlgitud teoste 
avaldamist väljaspool Eestit. English Wal-
leti eelarve on 80 000 eurot, millest poole 
on annetanud eraannetaja Eestist. Ülejää-
nud 40 000 on rahakotti lisanud Eesti Kul-
tuurkapitali nõukogu.  
Alates 21. novembrist 2017 toetab Norsk 
Pengepung (Norra rahakott) eesti väärt-
kirjanduse tõlkimist norra, islandi ja taani 
keelde. Norsk Pengepungi eelarve on 150 
000 eurot ning selle on annetanud eraan-
netaja Norrast.
See, et eraisikud on otsustanud toetada 
oma rahaga just eesti kirjanduse tõlkimist, 
näitab seda, et Traducta teeb õiget asja ja 
head tööd – teda usaldatakse ja tema töös-
se tahetakse omaltki poolt panustada. 

Traducta komisjoni kuuluvad oma ala as-
jatundjad, kelle teadmiste ja võrgustiketa 
Traducta oma otsuseid teha ei saaks – peab 

traducta
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põhjalikult tundma mitte ainult eesti kir-
jandust, vaid ka kirjastamistegevust väl-
jaspool Eestit, välismaiseid kirjastajaid 
ja eesti kirjanduse tõlkijaid. Komisjon on 
olnud oma otsustes professionaalne ja jär-

jekindel, tagades selle, et eesti väärtkirjan-
dus saaks tõlgitud parimate tõlkijate poolt 
ja antud välja professionaalsete välismaiste 
kirjastuste poolt. 

eraldatud vahendid 2017. aastal 
sihtkeelte kaupa

tõlketoetus väljaandmis- 
toetus

kokku

Inglise keelde (7+10) 18 440 16 349 34 789

läti keelde (6+5) 14 587 8 900 23 487

Prantsuse keelde (4+4) 7 300 5 200 12 500

Poola keelde (3+3) 7 400 5 500 12 900

Soome keelde (6) 17 396 17 396

Saksa keelde (1+3) 3 000 6 000 9 000

Ungari keelde (3+1) 6 100 1 000 7 100

Itaalia keelde (3+1) 2 700 1 716 4 416

Leedu (3) 7 350 7 350

Mari (2) 900 900

Vene keelde (2) 3 500 3 500

Taani keelde (2) 7 772 7 772

Ukraina keelde (2) 1 790 1 790

Hispaania keelde (1+1) 1 500 1 000 2 500

Kreeka keelde (1+1) 3 000 2 000 5 000

Hollandi keelde (1+1) 348 2 000 2 348

Bulgaaria keelde (1) 1 000 1 000

Berberi keelde (1) 1 000 1 000

Iiri keelde (1) 2 000 2 000

Sloveenia keelde(1) 2 000 2 000

kokku 105 083 53 665 158 748
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Avatud 
Eesti raamat

Mart Orav, Peeter Torop, Tõnu Viik  komisjoni liikmed 
Merle Liivand  programmi sekretär

S ihtkapital on 2017. aastal toetatud 
24 uue teose tõlke ettevalmista-
mist, neist kirjastuselt Ilmamaa 
15, Tartu Ülikooli Kirjastuselt 6 

ja Emakeele Sihtasutuselt 2 teost. Samuti 
toetati teoste koostamist, järelsõnastamist 
ja kommenteerimist ning raamatute aval-
damist (toimetamine, litsentsitasu).

2017. aastal ilmus AERi sarjas 18 raama-
tut – kirjastuselt Ilmamaa 9, Tartu Ülikooli 
Kirjastuselt 3, kirjastuselt Varrak 2, Tallin-
na Ülikooli Kirjastuselt 1, kirjastuselt Tä-
napäev 1, kirjastuselt Valgus 1, kirjastuselt 
Veljesto 1. 

Vastavalt 2017. a juunis kinnitatud täien-
datud statuudile jätkati filosoofiliste ja 
teoreetiliste tekstide eesti keelde tõlkimise 
ning nende avaldamise  toetamist. Seejuu-
res toetatakse loometöötoetustega teoste 
koostamist, tõlkimist, kommenteerimist 
ja järelsõnastamist; projektitoetustega aga 
raamatute avaldamist (toimetamist ja lit-
sentside soetamisi) ning e-raamatute val-

mistamist.Sellises mahus on saanud seda 
teha tänu AS Eesti Meedia (varasemalt AS 
Postimees Grupp) tehtud annetustoetu-
sele. 2016. aastal sõlmitud annetusleping 
kehtib viis aastat ja lõpeb 2021. a esimese 
poolega. Eraannetaja panust kajastatakse 
AERi raamatute kaanelakal ja tiitlipöördel, 
samuti lisatakse raamatutele temaatiline 
järjehoidja. 

Tõlgitavaid teoseid on peale kirjastustelt 
tulnud pakkumiste algatanud ka program-
mikomisjon ise, kes teoste sisulisel valikul 
on tähelepanu pööranud eriti venekeelse 
pärandi tõlkimisele. 

Komisjoni töö tulemuslikkus sõltub tõl-
kijatest ja kirjastustest. Tõlkimise maksi-
maalajaks on võimalik valida kolm aastat, 
kuid tihtipeale on sellest tõlkijaile jäänud 
väheks ning on tulnud vormistada lepingu 
muudatus selle perioodi pikendamiseks. 
Mõnikord venib ka toimetamis- ja avalda-
miskäik kirjastuses. Kõik see on komisjonist 
sõltumatu protsess, kuid selline venimine ei 
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taotletud ja eraldatud vahendid 2017. aastal 
alajaotuste kaupa 

taotletud 
summa

eraldatud    
summa

Kogumike koostamine 2 000 2 000

Teaduslikud konsultatsioonid 4 000 1 500

Teoste järelsõnastamine 24 231 20 948

Teoste kommenteerimine 2 533 2 033

Teoste toimetamine 66 913 56 766

Teoste tõlkeõiguste tasumine 12 883 9 652

Teoste tõlkimine 196 461 130 710

kokku 309 020 223 609

lase ka komisjoni liikmetel end hästi tunda.
Ka 2017. aastal pööras komisjon erilist tä-
helepanu sõlmitud lepingute tähtaegade 
kontrollile ning kas nende pikendamisele 
või lõpetamisele. Sellist ranget joont jätka-
takse ka edaspidi.

Programmis on kujunenud põhikirjasta-
jaks Ilmamaa, talle järgnevad Tartu Üli-

kooli Kirjastus ja Emakeele Sihtasutus. Nii 
on sarja puhul praegu tuntav mõningane 
Tartu-kesksus, kuid see on seletatav näiteks 
TLÜ kirjastuse oma sarjadega, kuhu koon-
dub tallinlaste jõud.

Filosoofiliste tekstide asjatundlike tõlkijate 
arv on Eestis piiratud ning nende loomingule 
pole ka avaldamiskoha leidmisel raskusi.
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Harjumaa

A asta 2017. oli laste ja noorte kul-
tuuriaasta, mis väärtustas meie 
järelkasvu nii looja kui publikuna 
Noorte laulu- ja tantsupeo moto 

„Mina jään“ koondus ühise mõiste alla 
“juured” – me kõik vajame oma juurtest 
jõudu, et osata hoida ja edasi kanda meie 
esivanemate tarkust, meie olemise viisi. 

Harjumaa kultuurilugu aastal 2017 oli seo-
tud toimunud peoga, kuid ei puudunud 
ka traditsioonilised üritused nagu mem-
me-taadi lustipidu, millest tänaseks on väl-
ja kujunenud Harjumaa põlvkondade pidu, 
koolitantsu maakondlik voor, harrastus-
teatrite festivalid nii õpilastele kui täiskas-
vanutele, kontsertsari „Mõisamängud“ eri-
nevates Harjumaa mõisates, kirikuklassika 
kontserdid, meie noorteorkestrite toetami-
ne; juba aastaid on suurlavastustega Har-
jumaal ilma teinud Viimsi harrastusteater, 
toetatud on erinevate kollektiivide osale-

mist rahvusvahelistel festivalidel, mitmed 
isetegevuskollektiivid tähistasid oma üm-
margusi tegutsemisaastaid. 

Ekspertgrupile laekus 2017. aastal 367 
taotlust kogusummas 398 108 eurot, mil-
lest rahastuse sai 56% ehk 206 projekti ko-
gusummas 122 120 eurot. Kuna oli laste ja 
noorte aasta, siis noortele ja lastele suuna-
tud projektid moodustasid 25,72% rahas-
tatud projektidest, toetust saanud projek-
tidest moodustas sport 25,24%, eraldatud 
rahast 27%. Eraldatud toetusest moodustab 
märkimisväärse osa koolisport, erinevad 
koolide vahelised meistrivõistlused, noor-
te spordilaagrite korraldamine; toetatud 
on erinevaid spordialasid nagu ujumine, 
korvpall, male, triatlon; puuetega inimeste 
spordipäevi, orienteerumist, Kalju Tiigi ja 
Aleksander Abergi mälestusvõistlusi.

Hiiumaa

H iiumaa ekspertgrupi põhili-
ne prioriteet oli noorte osavõtt 
üritustest väljaspool maakonda. 
Prioriteet ei muutunud ja trans-

pordikulude osakaal eraldustes oli suurim.
Meie ekspertgrupi toetuste jagamise laiem 
strateegia on toetada võimalikult rohkem 
vabaühenduste projekte võrreldes kohaliku 
omavalitsuse asutustega.

Taotlustest jäid kõige enam meelde koo-
linoorte XII laulu- ja tantsupeoga „Mina 
jään” seotud projektid. Oli ka uusi tulijaid, 
suveüritustest võib mainida näiteks sau-
nafestivali.

Paljud vabaühenduste projektid jääksid ilma 
ekspertgrupi toetuseta lihtsalt ära, seepärast 
on Kultuurkapitali panus hindamatu.
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ida-virumaa

A astal 2017 oli esitatud taotluste 
hulk enam-vähem sama, mis eel-
misel aastal. Kuna stipendiumide 
eraldamiseks saime vahendeid 

rohkem kui eelmisel aastal, siis sel aastal 
on tõusnud rahuldatud taotluste osakaal 
kogutaotluste arvust 83%-ni. 
 
Uutest projektidest väärivad märkimist I 
Ida-Virumaa pärimustantsufestival “Pä-
rimuse pundar”, Eesti Purjelaualiidu Fun 
võistluste sarja etapp Narva-Jõesuus, sa-
muti festival „Mägede Hääl” Kohtla-Nõm-
mel, Sillamäe 6 tunni jooks ja maraton, 
Sillamäe Lastekaitse Liidu projekt “EV200: 
Märka inimeses imet”, rahvusvaheline tä-
navateatri festival „TaDaa!” Narvas ja 
Narva arutelude päev „BAZAR 2.0”. 

Toetatud projektidest väärivad märkimist 
Alutaguse suusamaraton, Alutaguse rat-
tamaraton, „Põleva Kivi” rattavõistlus, 
Ida-Virumaa meistrivõistlused, rahvusva-
heline festival „Jazz Time 2017” Sillamäel, 
Narva Koorikooli poistekoori osalemine 
rahvusvahelisel konkursil Viinis, korvpal-
liturniir „Järve Karikas”, rahvusvaheline 
noorte korvpalliturniir „Jõhvi Cup”, Avo 
Talpase mälestusvõistlus kreeka-rooma 
maadluses, Narva Muuseumi uue püsinäi-

tuse loomine, rahvusvahelise sportaeroo-
bika võistlus „Kohtla-Järve Open Cup 
2017”, rahvusvaheline vabamaadluse tur-
niir „Kuldkaru Open 2017”, Narva Energi-
ajooks, vähemusrahvuste kultuurifestivali 
“Rahvuskultuuride loomepada”, Jevgeni 
Mravinski nimeline XXI rahvusvaheline 
muusikafestival, 7 linna muusikafestival, 
Jõhvi Balletifestival, Narva ooperipäevad 
„ContempArt”, Ida-Virumaa kooliteatrite 
festival, Narva Linna Sümfooniaorkestri 
projekt Hans Christian Anderseni muusi-
kaline muinasjutt „Ööbik”, Narva Kultuu-
rimaja rahvatantsuansamblile Ju-Ost rah-
varõivaseelikute soetamine. Jätkuvalt on 
oluline ajalehe Põhjarannik rubriigi “Vaba 
Aeg” toetamine, kus kõik soovijad saavad 
tasuta avaldada oma ürituse info. 

Kultuurkapitali abiga toimunud sünd-
mused on rikastanud oluliselt maakonna 
kultuuri- ja spordielu. Kultuurkapital on 
saanud asendamatuks osaks rahvakultuuri 
traditsioonide hoidmisel ja edasiarendami-
sel, spordielu elavdamisel ja liikumishar-
rastuse propageerimisel. Kultuurkapitali 
tunnustussüsteem on heaks motivaatoriks 
loome- ja spordiinimestele ning ürituste 
korraldajatele. 
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Jõgevamaa

j õgevamaa ekspertgrupi põhiline 
eelistus on maakonna seisukohalt 
oluliste ja traditsiooniliste kultuu-
ri- ning spordiürituste korraldamine 

ja läbiviimine Jõgeva maakonnas; samuti 
projektid, kus taotluses toodud teostajad 
tegutsevad Jõgevamaa kultuuriruumis. 
Seda põhimõtet järgis ka uus ekspertgrupp. 
Jaotuspõhimõtetes viidi sisse vaid üksikuid 
nõuete täpsustusi, näiteks lisati kohustus 
esitada Jõgevamaa ekspertgrupi poolt ra-
hastatavate kuluridade kohta kinnituskir-
jad ja hinnapakkumised.

Tähtsaimad toetatud üritused olid Jõgeva-
maa rahvakultuuripäev „Hetked”, Jõgeva-
maa muusikafestival „Ühe pilli lugu”, VI 
rahvusvaheline akordioni-, lõõtspilli- ja 
suupillifestival, rahvusvaheline vaimuliku 
muusika festival VM Fest, maakonna spor-
di meistrivõistlused ja erinevate piirkonda-
de suve- ning talimängud. Toetasime ka Jõ-
gevamaa kultuuriloos oluliste isikute (Betti 
Alveri, Alo Mattiiseni, Oskar ja Theodor 
Lutsu, Otto Erimaa) pärandi hoidmist ja 
tutvustamist luule-, muusika- ja spordiüri-
tuste kaudu. Rahalist tuge said klassikalise 
muusika kontserdid, kunstinäitused, koh-
tumised kirjanikega, käsitöö, kultuurikol-
lektiivide tähtpäevade sündmused; maa-
konna harrastusteatrite etendused, noorte 
muusikute suvekoolid ning XXII üleriigi-
line kooliteatrite suvekool. Uue üritusena 
sai toetatud I Vooremaa poolmaratoni. 

Loodetavasti muutub see üritus traditsioo-
niliseks. 2017a toimunud XII noorte laulu- 
ja tantsupidu „Mina jään” ning lähenevad 
XXVII laulupidu ja XX tantsupidu „Minu 
arm” hoogustasid rahvarõivaste soetamist 
laulu- ja tantsupeo protsessis olevatele kol-
lektiividele. 

Ekspertgrupp on oma töös olnud asjatund-
lik ja eriarvamustele leitakse aruteludes 
ühine seisukoht. Kõiki liikmeid iseloomus-
tab taotluste põhjalik ja sisuline läbitööta-
mine ja tänu sellele toimuvad ekspertgrupi 
koosolekud asjalikult ja töiselt.  

Taotluste läbitöötamisel on olnud problee-
miks asjaolu, et erinevates ekspertgruppi-
des/sihtkapitalides on erinevad põhimõt-
ted/nõudmised (tegevuse aeg, nõutavad 
lisamaterjalid, projekti lahtikirjutamise 
täpsus). Seetõttu võivad mõned korraga 
mitmesse kohta esitatud taotlused saada 
erinevaid hinnanguid – mõnes kohas kii-
detakse heaks, teises lükatakse puuduste 
tõttu tagasi. Ühtsete nõuete juures oleks 
lihtsam nii taotlejatel endale põhimõtteid 
selgeks teha kui ka hindajatel viidata konk-
reetsetele kriteeriumitele.

Kultuurkapitalilt taotletakse mitu korda 
rohkem vahendeid, kui neid jaotada on. 
Vaatamata selle on eraldatud toetused ol-
nud maakonna kultuurielu rikastamisel 
hindamatu väärtusega.  
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Järvamaa

Lääne-virumaa

S eoses ekspertgrupi koosseisu va-
hetumisega 2017. aastal kaasnes 
väike ärevus - kuidas inimesed ja 
nende arusaamad omavahel sobi-

tuvad; kuidas «uus masinavärk» käivitub 
ja kui kaalutletud ning õigeid tulemusi ta 
annab? Järvamaa ekspertgrupi nii vana 
kui uue koosseisu liikmed omavad head 
ülevaadet nii Järvamaa kultuurielus kui 
spordis toimuvast. Ekspertgrupi otsused 
sünnivad rahumeelselt, läbiarutatult. Pal-
judel juhtudel langevad enne koosolekut 
individuaalse kodutööna tehtud otsused 
projektitoetuste osas kokku.

Suuresti on sellise ladusa, mõistliku ja tu-
lemusliku koostöö aluseks ekspertgrupi 
poolt kokku lepitud ja kehtestatud rahasta-
mise reeglid. Ka seekord, koosseisu vahe-

tudes, vaadati järjekordselt üle ja parendati 
seniseid raha jagamise põhimõtteid. Tänu 
kindlatele reeglitele on uutel liikmetele 
olnud lihtsam ekspertgrupi töösse sisse elada. 

Selgepiirilisemate jaotuspõhimõtete välja-
töötamisel oli kindlasti abi Eesti Kultuurka-
pitali Kärajatest:, mitmed ettepanekud leidsid 
kajastamist uutes maakondlikes jaotusprot-
sentides ning uusi mõtteid leidsime ka Järva 
maakonna jaotuspõhimõtete tarvis.  

Probleemide tekkimist jagamisel aitavad 
suuresti ära hoida kindlad jaotuspõhimõt-
ted. Probleemiks kindlasti on raha ise: Jär-
vamaal on läbi aastate olnud taotletav raha 
pea poole suurem sellest, mida on võimalik 
jagada. Kõik see muudab ekspertgrupi liik-
mete töö pingeliseks ja vastutusrikkaks.

E kspertgrupile oli võrreldes 2016. 
aastaga esitatud  taotlusi 23 võrra 
vähem, eraldatud summa oli eelmi-
se aastaga võrreldes 6964 euro võrra 

suurem ja eraldatud toetuste arv oli sama – 384 
taotlust. Kuna ekspertgrupile eraldatud sum-
ma oli käesoleval aastal suurem, siis sai toetusi 
rohkem anda. Kõige rohkem eraldati toetusi 
juriidilistele isikutele, summas 105 018 eurot. 
Ekspertgrupi meeskonda  kuulus väga mitme-
külgsete teadmiste ja kogemustega inimesed, 

mis tegi taotluste rahastamise otsustamise liht-
samaks. Kõige paremini toetati maakondlikke 
projekte ja pika traditsiooniga üritusi. Hea 
meel on tõdeda, et Lääne-Virumaal on parane-
nud esitatud taotluste sisu, need on paremini 
läbimõeldud ja finantsiliselt kalkuleeritud. 
 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et nii mõnigi üritus 
või sündmus on maakonnas kestma jäänud 
just tänu Kultuurkapitali püsivale toele.
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Läänemaa

L äänemaa ekspertgrupi prioriteedid 
raha jagamisel olid: maakonna sei-
sukohalt oluliste ja traditsiooniliste 
kultuuri- ja spordisündmuste ning 

projektide korraldamine (nö maakon-
na-ülesed sündmused), maakonna esinda-
mine riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil 
ning kohalike tegijate toetamine ja tunnus-
tamine. See aga ei tähenda, et muud taotlu-
sed jääksid tähelepanuta.

Ekspertgrupp jälgis, et rahastuse saaksid 
erinevad valdkonnad (kunst, kirjandus, 
näitekunst, tants jne). Püüti igati soodus-
tada järjepidevust, aga samas ka jälgida, et 
uutel huvitavatel ideedel oleks samaväärne 
võimalus. Uutest eristuvatest projektidest 
jäid meelde Haapsalu Tšaikovski festival 
ja kaasaegse tsirkuse festival Hoog, millest 
esimene saab käesoleval suvel juba järje.

Noorsportlaste alarahastatus tingis vaja-
duse suunata noori sportlasi või nende 
esindajad kirjutama taotlusi spordistipen-
diumile. Seda võimalust kasutatakse ja 
siinkohal tasub ehk ka mainida, et spor-
ditaotluste kirjutamine on seoses teavitus-
tööga oluliselt paranenud.
Omavalitsused toetavad (või on võimelised 

toetama) kultuuri- ja noorteprojekte jär-
jest vähem. Loov- ja arendustegevuse ning 
esindamise jaoks rahalisi võimalusi sageli 
ei jätku. Meile tundub, et suur osa koha-
likust kultuurist toimib tänu Läänemaa 
ekspertgrupile. Aitame hoida Haapsalu ja 
Läänemaa traditsioone ja võimaldame nii 
mõnelgi kultuuri ja haridusasutusel ellu 
viia projekte ja rikastada oma tavapärast 
toimimist (näiteks Haapsalu Kultuuri-
keskus, Haapsalu Kunstikool), rääkimata 
MTÜdest või klubidest, kellel ilmselt Lää-
nemaa ekspertgrupita jääksid aruandlus-
kontserdid, näitused jms korraldamata.

Läänemaa ekspertgrupi liikmed on päde-
vad oma valdkonnas ja aktsepteerivad üks-
teise arvamusi. Kodutööd võetakse väga 
tõsiselt ja koosolekud on töised. Töökor-
raldus on aus ja läbipaistev.

Haldusreformi tulemusena kaotasime 
suure osa jaotatavast summast, mis ei ole 
võrreldav Läänemaa „kadunud kandi“ eel-
nevatel aastatel küsitud summaga. Meile 
tundub, et osad olulised projektid jäävad 
edaspidi paraku rahapuudusel toetuseta. 
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põlvamaa

p õlvamaa ekspertgrupp lähtus pro-
jektitoetuste jagamisel Põlvamaa 
ekspertgrupi preemiate, stipen-
diumide ja toetuste määramise 

korrast ja mingeid põhimõttelisi muudatu-
si 2017. aastal siin ei olnud.

Ekspertgrupi strateegia määrasid suures-
ti laekunud taotlused, nende sisu ja vald-
kond. Eralduste määramisel jälgis Põlva-
maa ekspertgrupp, et erinevad kultuuri 
tegevusvaldkonnad oleks võimalikult üht-
laselt toetatud, samas on selge, et näiteks 
rahvakultuuri valdkonnas oli taotlusi olu-
liselt rohkem kui kirjanduse valdkonnas ja 
sellest tulenevalt on ka toetuste üldsumma 

selles kategoorias suurem. Kultuurkapitali 
ja seega ka Põlvamaa ekspertgrupi tegevus 
maakonnas on  väga oluline inimeste huvi 
leida erinevaid väljundeid kultuuri- või 
spordivaldkonnas on suur ja igasugune 
toetus – kui väike see ka teinekord ei ole 
– on erinevate sündmuste korraldamisel 
suureks abiks.

Ekspertgrupp on oma töös olnud äärmiselt 
professionaalne ja eriarvamused arutatakse 
läbi rahulikus õhkkonnas. Kõiki liikmeid 
iseloomustab taotluste põhjalik ja sisuline 
läbitöötamine enne otsuste langetamist  ja 
tänu sellele mööduvad ekspertgrupi töö-
koosolekud meeldivas ja töises õhustikus. 
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pärnumaa

p ärnumaa ekspertgrupp 
lähtub raha jagamisel põ-
himõttest, et rahastust 
saaksid üle-maakondlikud 

ja Pärnumaal toimuvad rahvusva-
helised suursündmused; kohalikku 
kultuurielu oluliselt elavdavad sünd-
mused, millest saab osa võimalikult 
lai avalikkus ning prioriteediks olid 
ka EV100-ga seotud suurüritused 
Pärnumaal. Toetust said Pärnumaa 
kultuuri- ja spordimaastikul silma 
paistnud loovisikud ja sportlased. 
Pidasime oluliseks maakonna esin-
damist riiklikul ja rahvusvahelisel 
tasandil; samuti sai kultuuriprojek-
ti toetamisel määravaks sihtrühma 
suurus. Aina olulisemaks sai 2017 
aasta jooksul projektide kirjutamise 
korrektsus ja selgus. Taotluste hin-
damisel püüdsime näha, kas projekt 
on jätkusuutlik ka ilma meie toetu-
seta. 

Kultuur on oluline ka väiksemates 
kohtades. Iga hea projekt väärib toe-
tust. Edaspidi võiks pigem välja ku-
juneda nii, et toetatakse vähem pro-
jekte, aga suuremas mahus. Samuti 
tuleks ühtlustada kõikide maakon-
dade nõuded taotlustele. See liht-
sustaks ekspertide tööd ja taotlejatel 
(eriti neil, kes taotlevad mitmest 
erinevast kohast) oleks selgem aru-
saam, mida neilt nõutakse. Samuti 
projektide tehniline kontroll võiks 

olla kogu Eestis.
Meeldejääv ja rõõmutoov oli, et tä-
navaspordi suurvõistlus Kuldrula 
2017 sai kultuurkapitalilt hea toe-
tuse. Nende projekt oli ühtlasi väga 
tugev, hästi kirjutatud ja projektil 
oli ka palju koostööpartnereid. Kah-
juks jäi nii mõnigi projekt meelde ka 
negatiivses mõttes. Väga palju aega 
läks koosolekutel selle peale, et va-
lesti või pealiskaudselt kirjutatud 
taotlusi mõistetavaks teha või otsus-
tada, kas need on aktsepteeritavad.

Suurim probleem on endiselt ra-
halise ressursi nappus. Toetada sai 
36,9% ulatuses taotletud summast, 
mis on väga väike osa. Samas prot-
sentuaalselt 81% koguhulgast ei ole 
positiivne, pigem negatiivne märk. 
Projekti eelarves märgitud vajalikust 
toetusest sai rahuldada protsen-
tuaalselt liiga vähe. Kui vajaminev 
toetus eelarve järgi on 1000 eurot,  
aga eraldada saab keskmiselt 368 eu-
rot, hakatakse eelarveid kunstlikult 
suurendama, et tegelik vajalik toetus  
kätte saada.

Pärnumaa ekspertgrupp on paind-
lik ja üksteisega arvestav. Meie töö 
on toimunud sujuvalt, iga ekspert 
on pädev oma valdkonnas ning kol-
leegid aktsepteerivad üksteise kom-
mentaare ja argumente. Ja kui sõ-
nadest jääb puudu, siis aitavad alati 

numbrid. Liiga palju tuleb tõdeda, et 
tegelik projekti mittetoetamise või 
väga väikeses osas toetamise põhjus 
ongi rahanappus, mitte kehv projekt.

Rahvakultuuri mõiste on meie arva-
tes liiga lai. Iga projekt, mis teiste ka-
tegooriate alla ei sobi, on rahvakul-
tuuriprojekt. Punkmuusika on siin 
väga hea näide. Mis valdkonna pro-
jekt see ikka on? Kas tõesti rahvakul-
tuur? Seda loetelu võiks laiendada 
veelgi – džässifestival, bluusifestival, 
noorte popmuusikute tegevus, tant-
sukoolide tegevus jms.

Maakondlikud ekspertgrupid on 
oma subjektiivsete otsuste tegemisel 
olemuslikult üks. Kuna ekspertgrup-
pidel on õigus omad jaotuspõhimõt-
ted tekitada, on taotlejatel keeruline 
nendes orienteeruda ja neid tingi-
musi täita.

Pärnumaa ekspertgrupp teeb ette-
paneku korraldada maakondlike 
ekspertgruppide ja valdkondlike 
sihtkapitalide ühised mõttetalgud – 
millised žanrid või valdkonnad ku-
sagile kuuluvad. Praegu on mitmed 
valdkondadevahelised tegemised 
erinevate sihtkapitalide vahel lüka-
ta-tõugata.

raplamaa
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e kspertgrupil on hea ülevaa-
de Raplamaa kultuuri- ja 
spordielus toimuvast, ot-
suseid tehakse rahumeel-

selt. Koosseisu vahetudes vaadati 
üle raha jagamise põhimõtted ja 
Kultuurkapitali tööpõhimõtte. kõik 
Uuel kontaktisikul on olnud tihe 
sujuv koostöö peakontoriga, mis 
on kaasa aidanud mitmete eksper-
tide tööks vajalike sarnaste üld- ja 
finantsreeglite, töövõtete ning suun-
dade kinnistamisele. 2017. aastal 
loodi sotsiaalmeedia lehekülg Face-
bookis (Kultuurkapital Raplamaa), 
mille kaudu edastatakse vajalikku 
infot nii Eesti Kultuurkapitali kui ka 
Raplamaa ekspertgrupi tööst, sünd-
mustest, taotluste tähtaegadest jm 
olulist. 

Maakonna kõige suurem ja uuem 
projekt on festival Särin. Kindlas-
ti on antud festivalil tekkimas jär-
jepidevus ning traditsioon. Lisaks 
oli maakonnas kaks suurt etenduse 
projekti: eelmisel suvel toodi Hageri 
vennaste koguduse palvemajja lava-
kunstikooli diplomilavastus ja keva-
del esitleti Rapla Kultuurikeskuses 

muusikali „Grease“. Mõlema kor-
raldusega seotud inimestel on plaan 
etenduste traditsiooni maakonnas 
jätkata. Raplamaa ekspertgrupp ei 
anna tihti välja stipendiume, kuid 
eelmisel aastal andsime Pärt Uus-
bergile loometöötoetuse EV 100 
sünnipäevale pühendatud muusika-
lise teose komponeerimiseks. 

Aasta oli Raplamaal kultuuri- ja 
spordisündmuste rohke. Rõõm on, 
et jätkub teotahtelisi korraldajaid. 
Suurimad sündmused olid Rapla 
kirikumuusika festival, Varbola 
Puupäevad, Märjamaa Folk, Juuru 
Orelisuvi, Kaparock, Kohila rahvus-
vaheline keraamikasümpoosium, 
festival Särin. 

2017. a eelistas ekspertgrupp noor-
tele suunatud projekte ja traditsioo-
niliste kultuuri ja spordiürituste 
korraldamist maakondlikul tasandil. 
Toimus ka hulgaliselt jooksuvõist-
lusi lastele ja täiskasvanutele. Toe-
tasime võrk- ja korvpalli, maadlust 
ja teisi spordialasid. Raamatukogud 
on elavnenud ning palju korralda-
ti lastele suunatud lugemisüritusi. 

Kaunid kontserdid on jõudnud ka 
maakonna väikestesse rahvamaja-
desse. Seda eelkõige Kultuurkapitali 
toetusel. 

Maakonna vallad teevad koostööd 
ning suuremad sündmused on ja-
gatud erinevate korraldajate va-
hel. Näiteks on erinevate valdade 
korraldada Raplamaa Laulukarus-
sell, Raplamaa Rahvamuusikapäev, 
Raplamaa harrastusteatrite festivali, 
segakooride ja rahvatantsurühmade 
žanripäevad ning Raplamaa mem-
me-taadipidu. 

Probleemiks on projektide kirjuta-
mine: saame suurepäraste ideedega 
projekte, kuid esitatud idee kirja-
panek on kehv või napisõnaline. Ei 
süveneta jaotamise põhimõtetesse 
ning küsitakse toetust mitte sihipä-
rastele asjadele. Selle parandamiseks 
korraldasime 2017 aasta sügisel kaks 
koolitust taotlejatele. Ekspertgrupile 
on oluline, et taotlejad märkaksid ja 
tunnetaksid ekspertgrupi tuge ja oluli-
sust kultuuri ning spordi edendamisel.
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S aaremaal on hoitud otsus-
te tegemisel üsna kindlat 
joont ka väga erinevate 
ekspertgruppide koossei-

sude puhul. Oluline on olnud toe-
tada saartelt pärit andekaid noori 
(nii sportlased kui kultuuritegijad 
kindla jaotuspõhimõtte järgi), sel-
leks, et nad oma maailmakogemuse 
ikka võimalikel hetkedel koju ta-
gasi tooksid. Võib kinnitada, et see 
on ka õnnestunud. Nende andekate 
saarlaste side kodusaartega on tugev 
ja nad on alati valmis jagama oma 
teadmisi.

Jätkuvalt toetame saartele väljast-
poolt pakutavat kultuuri väga vali-
kuliselt. Väärtkultuuri (filmifesti-
valide filmid, dokumentaalfilmide 
projektid, head külalisteatrite pro-
jektid, klassikalise muusika projek-
tid ja kujutav kunst jm) toomine on 
kallis juba ainuüksi saartele tuleku 
kallima transpordi ja kohustuslike 
majutuskulude tõttu. Saartele tulek 
seab projektidele ka suuremad ajalised 
piirid. Vähegi tajutavad kommerts-
projektid toetusele loota ei saa.

Toetuste määramisel on eelistatud 
eelkõige saarlaste oma kultuurifes-
tivalid, üritused ja spordi suurüri-
tused ning kindlasti jälgime, et iga 
piirkond saartel oleks kaetud ja toe-
tatud omakultuuri ning rahvaspordi 
jaoks vajalike vahenditega, et oleks 

tagatud järjepidevus ja kestvus. Toe-
tame projekte, mis on ühtviisi olu-
lised meie oma elanikele ja samas 
omavad laiemat kõlapinda kogu Ees-
ti ulatuses ja kaugemalgi.

Oleme suutnud väärtustada käsitöö 
ja kultuurialaste õpitubade toimu-
mist ja spordivaldkonna treenerite, 
eestvedajate koolitusi. Heameel on 
olnud toetada mitmeid saartel ela-
vaid kunstnikke nende näitusete-
gevuse korraldamisel nii kodu- kui 
välismaal, samuti suuremaid kuns-
tiprojekte, mida vaid omavalitsuste 
toel poleks olnud võimalik kunagi 
korraldada.

Murekohaks on endiselt saarlaste 
väga suured kulutused transpordi-
le (Kultuurkapitali eraldustest), kui 
soovime osa võtta mandril toimuva-
test kultuuriüritustest ja spordivõist-
lustest. Just suurte osavõtukulude tõttu 
tuleb üsna harva ette, et üleriigilised 
festivalid, suurkokkutulekud või võist-
lused korraldatakse saartel. 

Saaremaa ekspertgrupp on jätkuvalt 
seda meelt, et toetada projekte ma-
hus, mis hinnanguliselt võimaldaks 
projekti igal juhul ellu viia. Projek-
tide esitajad on täna kogenumad ja 
näha on positiivseid muutusi pro-
jektide sisus, kuid siiski põrkume veel 
liialt sagedasti kokku väikeste, kohali-
ku tähtsusega projektidega, mille sisu 

ja eelarved on ülepaisutatult kallid. 
Plaanime läbi viia koolituse, kus 
võiks õpetada säästliku eelarve 
koostamist ja vabatahtliku tööjõu 
ning sponsorite kaasamist auhinda-
de ja kingituste osas märksõna all 
„Rohkem leidlikkust ja kokkuhoidu 
projektide elluviimisel“. 

Oleme taotlemise kriteeriumid 
muutnud konkreetsemaks ja nõudli-
kumaks. Sellele vaatamata tuleb ette 
lohakalt ja vastutustundetult koos-
tatud nn „üleöö“ projekte. Õnneks 
on ekspertgrupi koosseis piisavalt 
kogenud ja pädev ning taolistele 
projektidele hinnaalandusi ei tehta 
ja silma kinni ei pigistata. Lähtume 
projekti vajalikkusest saarlastele ja 
kokkulepitud hindamiskriteeriumi-
test ning oma otsuseid emotsioonide 
põhjal ei langeta. 

Esmakordselt andsime Kultuurkapi-
tali ja Saaremaa vallavalitsuse koos-
töös välja Saaremaa kunstipreemia, 
mille pälvis graafik Sirje Eelmaa, 
ning vabariikliku Eerik Haameri 
nimelise kunstiauhinna – auhinna 
pälvis maalikunstnik Uno Roosvalt.
Kuna Saaremaal on sponsorite leid-
miseks ürituste ja sündmuste toimu-
misel oluliselt vähem võimalusi kui 
mujal, siis on üha enam väga suure ja 
otsustava tähtsusega kohaliku omava-
litsuse ja Kultuurkapitali toetused. 

Tartumaa

saaremaa
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Tartumaa

maakondl ikud ekspertgrup id

t artumaal on päris palju kuul-
da nurinat taotlejatelt, kes 
teevad taotlusi mitmesse 
ekspertgruppi ja ka sihtkapi-

talidesse. Nurina põhjuseks on eri-
nevad raha jaotamise põhimõtted. 
Neile taotlejatele, kes tihti ei tegele 
projektide kirjutamisega, jääb aru-
saamatuks, kas ekspertgrupid kuu-
luvad Eesti Kultuurkapitali alla või 
on eraldiseisvad üksused. Nõuded 
võiksid olla kõigile ühesugused.

Tartumaal on oma järjepidevuse-
ga silma paistnud mitmed ürituste 
korraldajad: Puhkpilliorkester Tartu 
korraldab igal aastal rahvusvahe-
list üritust „Mürtsub pill“, Pime-

date Ööde filmifestival korraldab  
filmide näitamist, Tiit Veigel kor-
raldab igal aastal üritust „Klarne-
tisuvi“, võistlustantsuklubi Dancin’ 
Machine korraldab rahvusvahelisi 
tänavatantsufestivale, Triinu Nutt 
korraldab juba aastaid Tartu tant-
suklubi üritusi ning võimlemisklubi 
„Rütmika“ võimlemispeod saavad 
üha suuremad ja laiahaardelisemad 
mõõtmed. 

Tartumaal on aastaid igas kvartal is 
projektide läbiviimiseks raha küsi-
tud rohkem, kui on olnud võimalik 
eraldada. Seda näitab ka rahulda-
tud taotluste osakaal kogu taotluste 
summast, mis on ainult 27,3%. Ra-

huldatud taotluste osakaal on küll 
72,7%, kuid seda tingib asjaolu, et 
kuigi taotletud on suuremaid sum-
masid, on eksperdid  eraldanud nagu 
hea tahte märgiks väikseid summa-
sid. Taotlejate vastukaja on olnud 
hea, saadakse aru, et raha on vähe, 
aga ka eraldatud väikesed summad 
on olnud abiks. 

Tartumaa ekspertgrupis ei ole erili-
si probleeme esinenud. Eksperdid on 
olnud oma valdkondades pädevad, 
kuid viimases koosseisus on meil kaks 
spordivaldkonna inimest, kuid pole 
helikunsti valdkonna või muusikaelu-
ga kursis olevat eksperti ja see asjaolu 
raskendab oluliselt komisjoni tööd.
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valgamaa

v algamaa ekspertgrupi priori-
teediks on toetada Valgamaa 
spordi- ja kultuuriinimesi ning 
maakonnas toimuvaid sündmusi. 

Toetame üritusi, mis on seotud maakonna 
maine kujundamisega. Tähelepanu pööra-
ti projektidele, mis edendavad kultuurielu 
väiksemates kohtades ja arvestavad paik-
kondlikku eripära ja projekti jätkusuutlik-
kust. Spordivaldkonnas jälgiti, et toetused (ja 
nende suurus) oleksid korrelatsioonis taotleja 
enda panuse ja tulemustega.

Püüdsime jagada toetusi erinevatele vald-
kondadele – rahvakultuur, muusika, sport, 
teatrikunst, kujutav kunst, kirjandus, kuid 
võrdse jaotamise põhimõte veel päris hästi 
ei realiseerunud – jaotused on siiani spordi 
poole kreenis.

Rahuldatud taotluste osakaal oli 92% ja see 
paneb mõtlema, kas prioriteedid on ikka 
paigas. Üritame tulla kõigile vastu, aga mit-
melgi korral on see olnud erinevate taotle-
jate suhtes ebaaus. Ekspertgrupil on, millest 
õppida. Laiem strateegia/tulevikunägemus 
peaks olema taotlejate suhtumise muutmine 
Kultuurkapitali toetustesse. Paraku paljude 
projektide teostumine sõltub ekspertgrupi ot-
susest. Ekspertgrupi otsused peaksid võimal-
dama panustada kvaliteeti. 

Taotlejad võtavad ainuüksi taotlusvormi 
täitmist väga kergekäeliselt ja isegi loha-
kalt. Tagasiside on aga kummastav: „paa-
risaja eurose toetuse pärast ei ole mõtet 
rohkem pingutada“. Lahenduseks on toeta-

da neid taotlejaid, kes on kirjutanud jaota-
mise põhimõtetele vastavad korrektsed taot-
lused suurema ja/või täissummaga ning jätta 
toetamata ebatäpsed või vigased taotlused. 
Järjepidev taotlejate nõustamine ja eksperti-
de tagasiside on muutnud taotlejad teadliku-
maks – projektid on muutunud sisulisemaks 
ja vormistus korrektsemaks. Rohkem tuleks 
panustada teavitustöösse. Oleme kasutanud 
taotlejate motiveerimist läbi eituse.
Valgamaa ekspertgrupi toel on tekkinud 
järjepidevus suuremate sündmuste puhul – 
Valgamaa tantsupidu, Valgamaa pärimus-
kultuuri pidu, suuremad spordisündmused 
jm). Silma jäid ka mõned väga huvitavad ja 
innovaatilised alternatiivkultuuri ja noor-
teprojektid. 

Elevust tekitasid kunstiprojektid (kohali-
ku harrastuskunstniku kunstialbumi väl-
jaandmine, piirkonna kooli soov taastada 
aja jooksul asjatundmatu hoidmise tõttu 
rikutud väga tunnustatud Eesti kunstni-
ke suuremõõtmelised õlimaalid). Loetellu 
võib lisada veel arheoloogia programmi 
väljakaevamiste õpitoaga ning mitmeid 
muusikakoole ühendava noorte sümfoo-
niaorkestri kontserttuuri korraldamise ja 
muusikariistade renoveerimise. Loomin-
guliste stipendiumite määramine on teki-
tanud palju vaidlusi, ekspertgrupi liikmed 
on olnud eriarvamusel. Ekspertgrupi pa-
nus maakonna arengusse ja traditsioonide 
säilitamisse ning uute algatuste toetamisse 
on oluline. Kultuurivaldkonna toetamine 
muutub aina rohkem projektipõhiseks.
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viljandimaa

v iljandimaa ekspertgrupp lähtub 
raha jagamisel põhimõttest toe-
tada maakonna ja selle erinevate 
piirkondade seisukohalt oluliste 

kultuuri- ja spordisündmuste ning projek-
tide korraldamist ja teostamist. Toetame 
maakonna kultuuri- ja spordikollektiivide 
osalemist vabariiklikel ja rahvusvahelis-
tel festivalidel, konkurssidel, võistlustel 
jt olulistel sündmustel; Viljandimaa loo-
me- inimeste loomingu avalikkuse ette 
toomist (trükised, CD-d, DVD-d, lavastu-
sed, kontserdid jm); Viljandimaa sportlasi 
spordiklubide tegevuse toetamise kaudu 
ja Viljandimaa kultuurilooliste trükiste 
väljaandmist. Ekspertgrupil on õigus eks-
perthinnanguteks kaasata vastava ala as-
jatundjaid. Anname võimaluse ka uutele 
huvitavatele algatustele.
 
Tähelepanuväärseimad sündmused, mida 
2017. aastal toetasime, olid Viljandi ko-
möödiafilmide festival Wilkom, Põhja-

maade harfifestival, festival Viljandi Music 
Walk 2017, kihelkondliku ajalooraamatu 
sarja „… läbi ajakirjanduse“ projektid, Vil-
jandit ja Viljandimaad kujutavatel kunsti-
teostel põhineva valgusetenduse ja näituse 
ettevalmistus, Põhja-Sakala valla laulu- ja 
tantsupidu.
 
2017. aastal ekspertgrupp uusi stipendiu-
me ja toetuste programme ei algatanud, 
jagasime maakonna tunnustuspreemiaid 
aasta jooksul silma paistnud kultuuri- ja 
sporditegelastele. 
 
Ekspertgrupi panus maakonnas on väga 
oluline, sest tänu Kultuurkapitali toetusele 
saavad maakonnas toimuda olulised kul-
tuuri- ja spordisündmused ja ettevõtmi-
sed. Arvestame sellega, et rahastus jõuaks 
maakonna igasse piirkonda. Ekspertgrupi 
jagatav toetus on olulisim rahaline panus 
maakonnas, mis aitab kaasa kultuuri- ja 
spordielu rikastamisele.
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võrumaa

v õrumaa ekspertgrupi uus koos-
seis vaatas üle jaotuspõhimõtted 
ning täpsustas neid, kuid kardi-
naalseid muutusi ei teinud. Eks-

pertgrupi prioriteedid on jätkusuutlikud 
traditsioonilised suurüritused, mis on en-
nast juba tõestanud, ning laste ja noorte 
arendamise tegevuste toetamine. See aga 
ei tähenda, et uutele tulijatele ja tegijatele 
vahendeid ei jätku. Heaks näiteks on siin-
kohal uus ja teistmoodi ettevõtmine, Süda-
memuusika festival, mis oli väärt toetamist 
ja tagasiside tõestas, et on sündimas uus 
traditsioon. 

Tulevikunägemuses püütakse leida uusi tu-
lijaid, kelle aitamine on väga oluline, et nad 
saaksid käima lükata midagi uut ja värsket 
kohaliku kultuuri- ja spordielu rikastami-
seks. Projektide rohkuse tõttu tuleb valida, 
kas rahastada suurelt suurüritusi ja väikse-
matele projektidele vahendeid ei jätku, või 
nö tilgutada igale poole midagi. Senini on 
püütud siiski pigem toetada. 

Eraldi programme ei ole algatatud seetõttu, 
et olemasolevate taotluste jaokski ei jagu 
vahendeid. Võrumaa ekspertgrupp alga-
tas esmakordselt matusetoetuse. Toetuse 
maksmise ettepaneku tegi üks ekspertgru-
pi liige, sest lähedased ei tule millegipärast 
raskel hetkel abi küsima. Tänulikele omas-
tele oli see väga suureks abiks. Vajadus- ja 
märkamispõhiselt on algatatud juubelitoe-
tusi, et tunnustada oma erialal silmapaist-

vaid ning Võrumaa kultuuri- ja spordielu 
edendavaid isikuid.

Kultuurkapitali panus Võru maakonna 
kultuuri- ja spordielu toetamiseks on mär-
kimisväärne. Nii mitmedki kohaliku täht-
susega väiksemad ettevõtmised jääksid 
tõenäoliselt ilma toetuseta ära. Projektide 
hindamisel on oluline näha suuremat plaani 
– ekspertgrupp kujundab mingil määral ka 
maakonna kultuuripilti.

Esitatud taotluste hulk on kasvamas, kuid 
vahendeid napib. Ekspertgrupi liige peaks 
külastama neid üritusi, mida toetatud, et 
teada saada ja olla kindel, et paberil kirju-
tatu ja tegelikkus ühtivad. Paraku on maa-
konda suur ja igale poole ei jõua. Positiivne 
on, et kui keegi on külastanud mingit üri-
tust, siis antakse sellest infot ka teistele eks-
pertgrupi liikmetele. Probleemiks on taot-
luste kirjutamise kvaliteet. Seda nii sisulises 
kui ka eelarvelises mõttes. Ei kirjutata lahti 
hindamiseks olulist infot ning ka eelarve on 
liiga üldsõnaline. Olukorra parandamiseks 
on taotlejale saadetud eitava kirjaga kom-
mentaar, mida võiks parandada ja silmas 
pidada järgmiste taotluste esitamisel.

Kokkuvõtteks võib öelda, et on olnud tore 
ja põnev aasta ning vaatamata vahendite 
nappusele on ekspertgrupp suutnud ette-
võtmisi toetada suuremal või väiksemal 
määral ja pakkuda elamusi erinevatele 
sihtgruppidele suunatud tegevuste kaudu. 
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preemiad

EESTi KuLTuurKApITALi 
AASTAprEEMiAD

EESTI KuLTuurKApiTALi 
ELuTööprEEMiAD

SiHTKApiTALiDE 
AASTAprEEMiAD

KuLTuuripÄrLiD
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Malle Salupere 

renate Keerd olari Elts

Aavo Aunroos
Raamatu “Koidula. Ajastu taustal, 

kaasteeliste keskel” eest

Teravmeelne Keerd-mäng sürreaalse 
ja reaalse piirimail. Jõulise isikupärase 

füüsilis-visuaalse teatripildi looja

Eesti heliloomingu edendaja 
kodu- ja välismaal

Eesti spordi kõiki tahke tundev, 
pühendunud ja põhjalik spordijuht

eesti kultuurkapitali
aastapreemiad

aastapreemiad

Kirjanduse valdkond 

Näitekunsti valdkond Helikunsti valdkond 

Kehakultuuri ja spordi valdkond

Heli Jürgenson Margus Toomla
XII noorte laulupeo „Mina jään“ 

peadirigent
XII noorte tantsupeo „Mina jään“ 

pealavastaja

Rahvakultuuri valdkond Rahvakultuuri valdkond
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Katrin Kissa 
rainer Sarnet

Karin Laansoo
Kadri Laas 

Dan Dorell 

Lina Ghotmeh 

Tsuyoshi Tane

HG Arhitektuur

Pille Lausmäe 
Sisearhitektuuri- 

Büroo 

Kino Maastiku-
arhitektid

Aasta mängufilm 
“November”

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse 
viljaka juhtimise ning paljude Eesti kunsti 
rahvusvahelistumisele kaasa aidanud pro-

jektide algatamise ja elluviimise eest

Eesti Rahva Muuseumi 
hoone loojad

aastapreemiad

Audiovisuaalse kunsti valdkond

Kujutava ja rakenduskunsti valdkond 

Arhitektuuri valdkond
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eesti kultuurkapitali
elutööpreemiad

elutööpreemiad

Mait Summatavet

Jüri Kalmus Liivi Soova

Mats Traat
Erakordselt pika ja viljaka loometeega 

disainer, kes on ühesuguse virtuoossuse 
ja detailitäpsusega loonud nii mahukaid 

interjöörilahendusi, unikaalset mööblidi-
saini kui julgeid näitusekujundusi

Jalgrattaspordi edendaja ja enam kui 50 
aastat aktiivselt Eesti jalgrattaspordi 
arengusse panustanud noortetreener, 

kelle õpilastest on sirgunud suurmeistreid 
nii spordis kui ka elus 

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö 
Liidu taaslooja ning käsitöö 

valdkonna edendaja

Tema vähemalt pooltsadat teost sisaldav 
looming on alates 1962. aastal ilmunud 
esikkogust “Kandilised laulud” olnud 

sõna otseses mõttes Eestimaad kaardistav. 
Sarnaselt Tšehhovile võiks ka tema kohta 

öelda: kui Lõuna-Eesti peaks kaduma, 
siis on võimalik seda tema teoste põhjal 

taastada. Ajaloo lõikes ulatab see teekond 
kaasajast Põhjasõjani

Arhitektuuri valdkond

Kehakultuuri ja spordi valdkond Rahvakultuuri valdkond

Kirjanduse valdkond
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roman Baskin

Tiit pääsuke peep Lassmann

Mark Soosaar
Intelligentne komödiant nii lavastaja 

kui ka näitlejana, nii laval kui ka ekraanil

Viie aastakümne pikkuse kvaliteetse, 
omanäolise ning kaasaega kõnetava maali-
loomingu eest, mis on mõjutanud eesti 
maalikunsti arenguid ning mõtestamist 

väga erinevatelt positsioonidelt

Traditsioonide edasikandja, kellel on 
pikaajaline viljakas tegevus interpreedi, 

pedagoogi ja muusikategelasena 

Eesti filmiajaloo omanäolisemaid ja 
isepäisemaid dokumentaliste, kes on alati 
kohal, lavastades reaalsust nii kaadri taga 

kui otse kaadris

Näitekunsti valdkond

Kujutava ja rakenduskunsti valdkond Helikunsti valdkond

Audiovisuaalse kunsti valdkond
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Sihtkapitalide
aastapreemiad

S IHTKAPITAL IDE AASTAPREEMIAD

Proosa

vahur Afanasjev
„Serafima ja Bogdan”

Luule 

Aare pilv
„Kui vihm saab läbi”

Esseistika 

Tõnu õnnepalu
„Valede kataloog. Inglise aed”

Vabaauhind 

Elin Toona 
Gottschalk

„Pagulusse. Lugu elust, sõjast ja 
rahust” (tlk Kersti Unt)

Näitekirjandus 

Siret Campbell
„Beatrice”

Janno puusepp
harrastusteatrite aastapreemia  

teatrikunsti loomingulise tegevuse eest

Kersti Loite
käsitöö aastapreemia Virumaa 

rahvarõivaste uurimuse eest

Mart-rasmus puur
koorimuusika aastapreemia noorele 

dirigendile ja heliloojale 

Ilukirjanduslik tõlge 
võõrkeelest eesti keelde 

olavi Teppan
Thomas Pynchoni „Raskusjõu 
vikerkaar”, pidades silmas ka 
Teppani varasemaid tõlkeid 

postmodernistlikust kirjandusest

Ilukirjanduslik tõlge eesti 
keelest võõrkeelde 

Danute Sirijos 
Giraite

Rein Raua „Rekonstruktsioon”, 
Ilmar Taska „Pobeda 1946” ning 
A. H. Tammsaare „Tõe ja õiguse” 

II ja III osa

Mõttekirjanduse tõlkeauhind 

Anti Saar
Jacques Rancière “Esteetika kui 

poliitika”

Juhan-Henrik uppin
rahvamuusika aastapreemia 

rahvamuusikapeo loomingulisele juhile

Ants Taul
pärimuskultuuri aastapreemia torupilli 

traditsiooni hoidmise ja edendamise eest

Maian-Anna Kärmas
rahvakultuuri loomingu aastapreemia 

originaalheliloomingu eest tantsu 
valdkonnas 

KirjANDuSE SiHTKApiTAL

rahvakultuuri SiHTKApiTAL

Laste- ja noorsookirjandus

Leelo Tungal
„Hallooo! ”

Venekeelse autori 
kirjandusauhinnad 

Jelena Skulskaja
„Пограничная любовь” 

(„Piiriarmastus”)

Jaan Kaplinski
„Улыбка Вегенера” 

(„Wegeneri naeratus”)

Igor Kotjuh
„Естественно особенный случай: 

стихотворения в прозе” 
(„Loomulikult eriline lugu”)

Artikliauhind 

Arne Merilai
„Viivi Luige olmesümbolism” 

(Looming 2017/2)

Liidia Konsa
rahvakultuuri aastapreemia loova 

kultuurikorralduse eest

Kairi Leivo
kultuurimälu talletamise 

aastapreemia
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Tõnu Naissoo
rikkalikud džässiaastad: 50 aastat 

viljakat loomingulist tegevust heliloo-
jana ja džäss-pianistina, traditsioonide 

järjepidevuse hoidjana

Ansambel TriSKELE
traditsioonide edasikandmine ja 

mõtestamine, eesti vaimulike 
rahvaviiside toomine kuulajateni

Triin ruubel
särav solist ja kontsertmeister, 
kõrgetasemeline muusikutöö 

orkestrites ja ansamblites 

indrek vau
silmapaistev solist, väsimatu 

eesti muusika salvestaja

Johanna vahermägi 
tipptasemel kontserttegevus 
vioolamängijana erinevates 

kammerkoosseisudes ja projektides

Mart Humal
hindamatu panus Eesti 

muusikateadusesse 

Kehakultuuri ja spordi SiHTKApiTAL

helikunsti SiHTKApiTAL

Tanel Klensment
Eesti muusika kuldne salvestaja, 

võrratu helirežissöör ja muusikute 
koostööpartner

Theodor Sink
särav hooaeg solisti ja 

orkestrandina

Aare Tool
särav publitsistika ja jõuline 

tulek teadusmaailma

rein Leppik
Valga maakonna spordihing

Kairis ulp
spordijuhtide majakas

raoul vello Leitham
maadluse arendaja ja võistluste 

korraldaja
 

reele remmelkoor
olümpiahariduse pikaajaline 

edendaja ja kooliolümpiamängude 
propageerija Eestis

Sven Andresoo 
olümplaste kasvataja

ranno Krusta
Eesti laskespordi viimine 

medalivõitudeni 
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näitekunsti sihtkapital

Ants Lauteri nimeline 
näitlejaauhind

priit Loog
Osatäitmised: Tõnu Truuvel – 

„Kangelane“ (2007), Joonas – „Bal-
lettmeister“ (2009), mister Darcy 
– „Uhkus ja eelarvamus“ (2012), 

Johannes Semper – „Vares“ (2014), 
nimiosa – „Woyzeck“ (2014), Grigori 
Aleksandrovitš Petšorin – „Meie aja 
kangelane“ (2014), mister Darling – 
„Peeter Paan ja Valge Lind Wendy“ 
(2015), Stanley Kowalski – „Tramm 

nimega Iha“ (2015), Kurt – „Sur-
matants“ (2017; kõik Endla Teater)

Ants Lauteri nimeline 
lavastajaauhind 

Helen rekkor
Lavastused: „Üle vee“ (2014, Vaba 
Lava), „Laineid lausudes“ (2015, 

Misanzen), „Poolusele“ (2015, Len-
nusadam), „Süüria rahvalood“ (2016, 

Vaba Lava ja Misanzen), „See kõik 
on tema“ (2017, Rakvere Teater), 

„Mister Green“ (2017, VAT Teater 
ja Itaalia teater Elsinor), „Õhtu on 

salameri. Edgar Valteri rahutu rahu“ 
(2017, Misanzen), „Öökuninganna“ 

(2017, Karlova Teater)

Georg Otsa nimeline auhind 

Mati turi
Vokaalsümfooniliste suurvormide 
(Bach, Händel, Buxtehude, Honeg-

ger, Mozart, Beethoven, Britten, Orff, 
Stravinski, R. Strauss, Kreek, Pärt, 

Tormis) ettekandja.
Wagneri, Mussorgski, Verdi, Tüüri, 

Händeli, Tubina, Britteni, Bergi 
ooperite peaosaline nii Rahvusoop-

er Estonias, Teater Vanemuises 
kui ka välismaal. Eesti heliloojate 

uudisteoste esmaettekandja, viljakas 
kammermuusika esitaja. Hinnatud 
interpreet, kes on teinud koostööd 
maailma mainekate dirigentide ja 

orkestritega

Priit Põldroosi nimeline auhind 

rait Avestik
Süvenemine, järjepidevus, kvalitatiiv-

selt tõusvas joones teatrimonograafiate 
kirjutamine ja kirjastamine (kogumik 
„Eesti kooliteater. 30 aastat festivale“, 

„Eesti lasteteatrid“, „Isiklik teater“, „Ju-
turaamat – VAT Teater 30“, Sulev Luige, 

Urmas Kibuspuu, Einari Koppeli, 
Aarne Üksküla elulooraamatud)

Reet Neimari nimeline 
kriitikaauhind 

Jaak Allik
Klassikalise teatrikriitika põhiprintsiipide 
elushoidmine, oskus tõlgendada lavastus-

tervikut ja selle kohta ajas kogemustest 
kantud panoraamvaates

Salme Reegi nimeline auhind

Birgit Landberg

Salme Reegi nimeline auhind

paul piik
Lavastaja ja dramaturg lavastuses 

„Peks mõisatallis“ (Must Kast). 
Tänapäevaselt särav ja intellektuaalne, 

värske ja provotseeriv vaade Eesti 
ajaloole ja eestlase enesekuvandile

Etenduskunstide ühisauhind

renate Keerd
„Vaimukuskuss“ (Von Krahli Teater) ja 
„TAHE“ (Tartu Uus Teater) – ühiskon-

dlike nähtuste ja protsesside tundlik 
ja vaimukas kajastamine isikupärases 

kunstnikukeeles

Tantsuauhind 

ruta ronja 
pakalne

Laura Kvelstein
„Connext“ – paljutasandiline puhas 
teos, tundliku partnerlusega loodud 

peen ja minimalistlik liikumine. 
Tantsulavastus, milles luuakse kehaga 

imaginaarne ja sümboolne ruum 

Balletiauhind

Jevgeni Grib
Alan lavastuses „Tramm nimega 

Iha“ ja Hilarion lavastuses „Giselle“ 
(mõlemad Eesti Rahvusballett)

Muusikaauhind

Juuli Lill
Koomiliste Cherubino ja paruness 

Adelaide’i ning traagilise Maria 
võrdselt veenev kehastamine ooperis 

„Figaro pulm“, operetis „Linnu-
kaupleja“ ja algupärandis „Pilvede 

värvid“ (kõik Rahvusooper Estonia)

Märt-Matis Lill 
Jan Kaus 

Taago Tubin 
Taavi Kull

Erinevate teatrivormide meisterlik 
ühendamine ooperis „Tulleminek“ 

(Teater Vanemuine)

Sõnalavastuse muusikalise kujun-
duse ja originaalmuusika auhind 

Aleksandr 
Žedeljov

Originaalmuusika lavastusele 
„IDEM“ (Vaba Lava ja Vene Teater)

Artjom Astrov 
Raul Keller

Originaalmuusika lavastusele „For-
bidden Colors“ (Von Krahli Teater)

Naiskõrvalosatäitja auhind 

Harriet Toompere
Thessala lavastuses „Praegu pole 

aeg armastamiseks“ (R.A.A.A.M.) ja 
Marfa Jegorovna Babakina lavastuses 

„Ivanov“ (Eesti Draamateater)
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roosi tänav Tartus
maastikuarhitektuuri preemia – 

ehitusprojekti arhitektuuri ja 
maastikuarhitektuuri osa: 
maastikuarhitektid Karin 

Bachmann ja Mirko Traks (Kino); 
arhitektid Toomas Paaver ja Tõnu 

Laanemäe (PAIK Arhitektid). 
Esialgse eskiisi autorid on ka 

maastikuarhitektid Edgar Kaare ja 
Terje Ong (TajuRuum)

rahvusarhiiv 
Noora

sisearhitektuuri preemia – 
sisearhitektid Tüüne-Kristin 

Vaikla, Urmo Vaikla; arhitektid 
Illimar Truverk, Sander Aas

Toomas Tammis
tegevuspreemia

Arhitektuuri sihtkapital

Arhitektuurikool
tegevuspreemia – gümnaasiumi-
astmele arhitektuuri valikaine ja 

õpetajaraamatu koostamine -  
ainekava ja õppeprotsessi kirjelduse 

töögrupp: Kadri Klementi, Kaire 
Nõmm, Toomas Tammis, 

Hannes Praks

Meeskõrvalosatäitja auhind

Ago anderson
Harald Kuremeri lavastuses „Kaar-

nakivi 
perenaine“ (Endla Teater ja Kures-

saare Linnateater, teatrisarjas „Sajan-
di lugu“) ja Maie lavastuses „Säärane 

mulk ehk Sada vakka tangusoola“ 
(Endla Teater)

Naispeaosatäitja auhind

Marian Heinat
Bess lavastuses „Laineid murdes“ ja 
Kristi lavastuses „Beatrice“ (mõle-

mad Teater Vanemuine)

Meespeaosatäitja auhind

Martin veinmann
Johan lavastuses „Saraband“ 

(Eesti Draamateater)

Kunstnikuauhind

rosita raud
Kujundused lavastustele „Sonimine 
kahele“ (Vene Teater), „Mees, kes 

ei teinud mitte midagi“, „Väike 
prints“ (mõlemad NUKU teater), 

„Guugelmuugelpunktkomm“ (Teater 
Vanemuine) ja „Lumekuninganna“ 

(Ugala Teater)

Lavastajaauhind

ivar Põllu 
Mart Koldits

„BB ilmub öösel“ (Tartu Uus Teater 
ja Von Krahli Teater, teatrisarjas 

„Sajandi lugu“)

Teatrikunsti eriauhind

Tartu uus Teater ja 
von Krahli Teater

Tulemuslik koostööprojekt „BB ilmub 
öösel“

Lavastust ettevalmistava 
töötaja auhind 

Eve Komissarov
Ugala teatri kunstnik-dekoraator, kelle 

juhendamisel on teater olnud juba 
aastaid tulevaste visuaaltehnoloogide 

praktikabaas. Ta on arendanud 
lavatagust professionaalsust, olnud 

usaldusisik ja nõuandja paljudele tea-
tritöötajatele, sealhulgas just noortele. 

Või nagu ta ise on öelnud: „Vis-
uaaltehnoloogia tudengite ja vilistlaste 
kõnedele ei jäta ma kunagi vastamata, 

olenemata kellaajast ja päevast.“

Etendust teenindava 
töötaja auhind 

Janno Jaanus
Eesti Draamateatri lavaMeister – just 
Meister suure tähega. Autoriteetne, 
rahulik ja usaldusväärne, oskustega, 
mida saab meistritasemeni õppida 

ainult pika õpipoisi- ja sellitöö kaudu 
praktilises teatritöös. Lavatehnik, 

kes mõistab väga hästi teatrikunsti 
ja inimesi. Suurepärane meeskon-

namängija nii oma lavameeste tiimi 
juhtides kui ka teatriperes kokku-

kuuluvustunnet luues.

Haldus- ja 
administratiivtöötaja auhind 

Annika üprus
Kanuti Gildi SAALi projektijuht. 
Professionaalne, pühendunud ja 

maailmatasemel töö etenduskunstide 
produtsendina, rahvusvahelise SAAL 

Biennaali kureerimisel.
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rebeka põldsam
Eesti lähikunstiajaloo uuelaadse 

mõtestamise eest Kumu kunstimuu-
seumis kureeritud näitusel „Anu 

Põder. Haprus on vaprus“, mis asetas 
Anu Põdra loomingu rahvusvahelisse 

konteksti ning tegi nähtavaks naiseks ja 
naiskunstnikuks olemise kogemuse 

Eero Epner
Konrad Mäe elu ja loomingu põhjaliku 

uurimise ja rahvusvahelises plaanis 
teadvustamise ning mitmekihilise, 
tugevalt üldistusjõulise, kaasaegse 

lähenemisega kunstnikuportree loom-
ise eest raamatus „Konrad Mägi”

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital

Audiovisuaalse kunsti sihtkapital

Holger Loodus
materjali- ja kontekstitundliku 

loomingu ning Tallinna Kunstihoone 
galeriis toimunud, nüüdisaegset 

temaatikat eri ajastute vaatepunk-
tidest kujundlikult siduva väljapane-

ku „Teekond maailma lõppu” eest

Mari-Leen Kiipli
nähtava ja nähtamatu, järjepideva ja 
katkendliku silmapaistva sõlmimise 
eest läbi sisuliselt tundliku ja inten-
siivse loomingu, mida toetab veenev 

vormide ja materjalide süntees, 
isikunäitusel „Passiflora” Hobusepea 

galeriis ning videoinstallatsioonis 
„One-on-One” Eesti Kaasaegse Kunsti 

Muuseumis

Ketli Tiitsar 
Kristi Paap

kaasaegse ehtekunsti prktikate 
järjepideva käsitlemise ja tähen-

duste avamise ning traditsioonilise 
ja uudse sidumise eest ehtes nii 

rahvusvahelisel kui kohalikul kun-
stimaastikul, mis kulmineerus 2017. 

aastal äärmiselt tugevaks ja veen-
vaks tervikuks ühisnäitusel „Nature 

Morte. Cherries and Skeleton” 
Tallinna Linnagaleriis

Sulev Keedus
aasta režissöör - mängufilm 

„Mehetapja/Süütu/Vari” 
ja dokfilm „Sõda” eest

Sandra Jõgeva
aasta dokumentaalfilm –

„Armastus…..”

Chintis Lundgren
aasta animafilm  – „Manivald”

 
Mart Taniel

aasta operaator - filmi „November” 
unikaalne pildikeel

Liina Murd 
missioonipreemia töö eest erinevate 
filmiprojektide ja vaatajagruppidega 

kinos Artis

Salme-riine uibo
taustajõu preemia hinnalise töö eest filmides 

„Mehetapja/Süütu/Vari” ja „November”

Jörgen Liik
aasta filminäitleja - filmidega „November”, 

„Mehetapja/Süütu/Vari” ja „Keti lõpp” 
tõusmise eest Eesti kinolinale

rea Lest
aasta filminäitleja - filmidega „Mehetapja/ 
Süütu/Vari” ja „November” tõusmise eest 

Eesti kinolinale

Endel Koplimets 
taustajõu preemia tootjasõbraliku suhtumise 

eest filmiprojektide rahastamisel

Eeva Mägi
noore filmitegija preemia julge 

visiooni teostamise eest lühidoku-
mentaalfilmis „Lembri Uudu”

Matis Mäesalu
parim kunstnikutöö filmis 

„November”

Jaagup roomet
parim kunstnikutöö filmi 

“November” eest

Kaur Kallas
eripreemia tehnoloogilise panuse 

eest maailma filmikunsti

Kaspar Kallas
eripreemia tehnoloogilise panuse 

eest maailma filmikunsti
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kultuuripärlid

Harjumaa

EriKA põLENDIK
kauaaegse tulemusliku rahva-

kultuuri edendamise eest Harjumaal

Hiiumaa

AIN TÄHISTE
Hiiumaa kultuuripärandi hoidmise 

eest – halulaev „HiiuIngel“

Ida-Virumaa

JANEK MAAr 
MADIS oLT

mitmekülgsete põnevate 
sportimisvõimaluste loomise eest 

Kiviõli Seikluskeskuses

Jõgevamaa

JANNE KAru
pühendunud tegevuse eest kultuuri-

hoidja ja edendajana ning 
Põltsamaa kultuurisündmuste 

eestvedajana

Järvamaa

MALLE Nööp
24/7  pideva tehtud kultuuritöö 

eest kooride dirigeerimisel, 
ansamblite ja solistide juhenda-
misel, tantsurühmadele tantsu-
mustrite õpetamisel, Järvamaa 

esindamisel nii Eestis kui piiri taga

Lääne-Virumaa

TEET suur
suurepärane, uudne, julge ja 

piireületav kultuurielu rikastaja

Läänemaa

LEMBITu 
TverDJANSKI

pärandkultuuri hoidja ja uurija

Põlvamaa

JALMAr vABArNA
Treski küüni, uue ja omalaadse 

kontserdipaiga ellukutsumise eest

Pärnumaa

oTT KiLuSK
tähelepanuväärsete kirjanduslike 

saavutuste eest 2017. aastal

Raplamaa

Anneliis Kõiv
Kohila kogukonna hing ja 

väsimatu tegutseja, loov mõtleja 
ning sõnaosav eeskõneleja

Saaremaa 

EDoArDo 
NArboNA

uue energia loomise eest Saare 
maakonna kultuuriruumis

Tartumaa

KrISTJAN 
BACHMAN

loomingulise töö eest 
tänavakunstis ja aktiivse tegevuse 
eest restaureerimise valdkonnas 

Valgamaa

KAIrE oJAvEE
hinge ja südamega 

tantsukultuuri edendaja

Viljandimaa

KriSTIINA 
ALLiKSAAr

kultuurisündmuste lavastaja 
ja korraldaja 

Võrumaa

AivAr rumvoLT
särav ja mitmekülgne kunstnik 

ning kunstiõpetaja
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St ipendium

ELA JA SÄrA

Arhitektuur
Aet Ader

Arhitektuur
Toomas paaver

Audiovisuaalne kunst
Aljona Suržikova

Audiovisuaalne kunst
Horret Kuus

Helikunst
Johan Randvere

Helikunst
Tuulikki Bartosik

Kirjandus
Kai Aareleid

Kirjandus
Tiit Hennoste

Kujutav ja rakenduskunst
Sirja-Liisa Eelma

Kujutav ja rakenduskunst
Neeme Külm

Näitekunst
piret rauk

Näitekunst
Hendrik Kaljujärv

Rahvakultuur
Angela Arraste

Rahvakultuur
veinika västrik

Kehakultuur ja sport
Deivil Tserp

Kehakultuur ja sport
Kalle voolaid
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EESTi 
KuLTuurKApiTALi 
NõuKoGu, 
SiHTKApiTALiDE 
JA MAAKoNDLiKE 
EKSpErTGruppiDE 
KooSSEiSuD
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Koosseisud

koosse isud

indrek saar 
kultuuriminister

are eller 
kehakultuuri ja spordi 
sihtkapitali esindaja

karlo Funk 
audiovisuaalse kunsti 
sihtkapitali esindaja

monika larini 
näitekunsti sihtkapitali esindaja

aet maatee 
rahvakultuuri sihtkapitali 
esindaja

are eller 
kehakultuuri ja spordi 
sihtkapitali esindaja 

andrus raudsalu 
audiovisuaalse kunsti 
sihtkapitali esindaja 

monika larini 
näitekunsti sihtkapitali esindaja
 
aet maatee 
rahvakultuuri sihtkapitali 
esindaja 

peeter pere 
arhitektuuri sihtkapitali esindaja

triin soone 
kirjanduse sihtkapitali esindaja

tiia teder 
helikunsti sihtkapitali esindaja

Berit teeäär 
kujutava ja rakenduskunsti 
sihtkapitali esindaja

peeter pere 
arhitektuuri sihtkapitali esindaja 

eneken laanes 
kirjanduse sihtkapitali esindaja 
tiia teder 
helikunsti sihtkapitali esindaja

anu allas 
kujutava ja rakenduskunsti 
sihtkapitali esindaja

Nõukogu esimees

Nõukogu liikmed 2015-2017

Nõukogu liikmed 2017-2019

david james 
o’Brock-kaljuvee 
kultuuriministri nimetatud 
esindaja

lemmi oro 
rahandusministri nimetatud 
esindaja

david james 
o’Brock-kaljuvee  
kultuuriministri nimetatud 
esindaja 

urmo merila  
rahandusministri nimetatud 
esindaja 
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Sihtkapitalide koosseisud kuni 30. oktoobrini 2017

kirjanduse sihtkapital   
Ilona Kivirähk esimees 
Triin Soone
Kadri Rahusaar
Eneken Laanes
Krista Ojasaar
Mart Orav
Karl-Martin Sinijärv kuni 28.02.2017

Ave Mattheus alates 28.02.2017

kujutava ja rakendus-
kunsti sihtkapital 
Maria Arusoo esimees
Reimo Võsa-Tangsoo aseesimees 
Anneli Porri
Anu Allas    
Berit Teeäär 
Kristjan Mändmaa
Inga Heamägi

arhitektuuri sihtkapital 
Eero Jürgenson esimees
Ingrid Ruudi aseesimees
Karin Bachmann
Monika Järg
Marika Lõoke
Peeter Pere
Paco-Ernest Ulman

audiovisuaalse 
kunsti sihtkapital 
Heilika Pikkov esimees
Rein Kotov aseesimees
Karin Reinberg
Karlo Funk
Sulev Keedus
Anneli Ahven
Olga Pärn

helikunsti sihtkapital 
Tiia Teder esimees 
Ivari Ilja aseesimees
Kristjan Randalu
Toomas Siitan
Tiina Jokinen
Märt-Matis Lill
Marika Pärk

näitekunsti sihtkapital 
Garmen Tabor esimees
Anu Ruusmaa aseesimees
Ott Karulin
Maret Kukkur
Monika Larini
René Soom
Taavet Jansen

rahvakultuuri sihtkapital 
Aet Maatee esimees
Kristiina Oomer aseesimees
Helle-Mare Kõmmus
Inge Laurik-Teder
Mikk Sarv
Hirvo Surva
Liina Veskimägi-Iliste

kehakultuuri ja spordi 
sihtkapital 
Priit Ilver esimees
Kristi Kirsberg aseesimees
Aivo Normak
Are Eller
Kalev Kütt
Peter Andres Roose
Jaanus Kriisk
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kirjanduse sihtkapital   
Tiit Aleksejev esimees 
Eneken Laanes aseesimees 
Andrei Hvostov
Pille-Riin Larm
Krista Ojasaar
Jaanika Palm
Ülle Ergma

kujutava ja rakendus-
kunsti sihtkapital 
Kai Lobjakas esimees 
Tõnis Saadoja aseesimees
Anu Allas     
Laura Toots
Hanna-Liis Kont
Indrek Köster
Mari Vallikivi

arhitektuuri sihtkapital 
Ingrid Ruudi esimees 
Teele Pehk aseesimees
Karin Bachmann
Ignar Fjuk
Peeter Pere
Merike Rehepapp
Tiiu Truus

audiovisuaalse 
kunsti sihtkapital 
Tristan Priimägi esimees
Karin Reinberg-Šestakov aseesimees
Anneli Ahven
Margit Keerdo-Dawson
Andrus Raudsalu
Maie Rosmann-Lill
Maria Ulfsak Šeripova

helikunsti sihtkapital 
Tiia Teder esimees 
Kerri Kotta aseesimees 
Mart Laas 
Kristjan Randalu
Janek Murd   
Marika Pärk   
Timo Steiner

näitekunsti sihtkapital 
Taavet Jansen esimees
Anu Ruusmaa aseesimees
Ott Karulin
Karmen Puis
Kirsten Simmo
Monika Larini
Tambet Tuisk

rahvakultuuri sihtkapital 
Aet Maatee esimees
Kristiina Oomer aseesimees
Sille Kapper
Inge Laurik-Teder
Ave Matsin
Mikk Sarv
Ants Soots

spordi ja kehakultuuri 
sihtkapital 
Aivo Normak esimees
Kaili Kukumägi aseesimees
Henn Vallimäe
Margit Kurvits
Are Eller
Peter Andres Roose
Gert Lee

Sihtkapitalide koosseisud alates 30. oktoobrist 2017

Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali koosseis  2017-2019
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harjumaa   
Rein Suppi esimees 
Erika Põlendik aseesimees
Lauri Metus
Katrin Sassi
Heli Sepp

hiiumaa
Anton Kaljula esimees 
Ly Meldorf aseesimees 
Jaan Kuusemets  
Külli Kreegi  
Eda Tärk 

ida-virumaa
Anne Uttendorf esimees 
Jevgeni Timoštšuk aseesimees 
Merle Pikhoff 
Janek Vallimäe   
Irina Vorobjova

jÕgevamaa
Hele Kull esimees 
Merle Nisu aseesimees 
Liia Koorts  
Jaan Rahuküla  
Janek Varblas 

järvamaa
Kaarel Aluoja esimees
Janno Viilup aseesimees
Kaido Kirikmäe
Kaja Kraav 
Toomas Tammik

lääne-virumaa
Piret Pihel esimees 
Margus Martin aseesimees 
Terje Andresson 
Lea Lehtmets 
Marju Metsman

läänemaa
Helle Kaljusaar esimees 
Ingrid Arro aseesimees 
Tiiu Tulvik  
Ülle Lass  
Mairi Grossfeldt 

pÕlvamaa
Ingrid Muuga esimees 
Epp Margna aseesimees 
Eha Kütt  
Andres Määr  
Raina Urb 

pärnumaa
Alar Raudoja esimees
Heli Kallasmaa aseesimees
Maarja Talts 
Reet Palm Killing
Indrek Aija

raplamaa
Age Rebel esimees 
Anneliis Kõiv aseesimees 
Iris Haiba  
Aili Normak  
Kalju Kalda

Maakondlikud ekspertgrupid kuni 18. aprillini 2017

saaremaa
Tõnis Kipper esimees 
Virge Varilepp aseesimees 
Riivo Allik 
Kairit Levit   
Tiiu Villsaar 

tartumaa
Kadri Leivategija esimees 
Hele Ellermaa aseesimees 
Tiina Konsen  
Marika Agu  
Lembit Toru

valgamaa
Anne Pai esimees 
Merle Soonberg aseesimees 
Tiia Parmo  
Tiit Kattai  
Valdeko Kalamees 

viljandimaa
Pille Kährik esimees 
Anneli Kundla aseesimees 
Kai Kannistu  
Merlin Muts   
Aivar Hommik

vÕrumaa
Viivika Kooser esimees 
Maire Nirk aseesimees 
Hille Saarepuu  
Airi Hallik-Konnula
Kalmer Vodi
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harjumaa   
Taimi Saarma esimees 
Kalev Konsa aseesimees 
Grete Põldma  
Katrin Sassi 
Sirje Tikerpäe

hiiumaa
Anton Kaljula esimees 
Arno Kuusk aseesimees 
Jaana Lepamaa  
Külli Kreegi  
Tiina Kaev 

ida-virumaa
Anne Uttendorf esimees 
Vladimir Võssotski aseesimees 
Ivo Posti  
Janek Vallimäe
Kaarin Aamer

jÕgevamaa
Merle Nisu esimees 
Arne Tegelmann aseesimees 
Ave Anslan  
Jaan Rahuküla  
Maris Paas 

järvamaa
Mati Sadam esimees 
Kaarel Aluoja aseesimees 
Aune Suve-Kütt
Silvi Tumanskaja
Toomas Tammik

lääne-virumaa
Piret Pihel esimees 
Laila Talunik aseesimees 
Keio Soomelt 
Margus Martin
Sirje Reinula

läänemaa
Mairi Grossfeldt esimees 
Ülle Lass aseesimees 
Tiiu Tulvik   
Kristi Erkmann   
Jaanus Kõuts 

pÕlvamaa
Epp Margna esimees 
Taavi Nagel aseesimees 
Eha Kütt  
Mare Põld  
Piret Rammo 

pärnumaa
Heli Kallasmaa esimees
Elo Kesküla aseesimees
Kaili Viidas
Reet Palm Killing
Piret Bergmann

raplamaa
Age Rebel esimees 
Iris Haiba aseesimees 
Aili Normak   
Andres Saks   
Margit Kuhi

Maakondlikud ekspertgrupid alates 18. aprillist 2017

saaremaa
Heli Jalakas esimees 
Mati Mäetalu aseesimees 
Merilin Nõu 
Virge Varilepp 
Tiiu Villsaar 

tartumaa
Lembit Toru esimees 
Hele Ellermaa aseesimees 
Külli Petersell  
Ants Veetõusme  
Peeter Talvistu

valgamaa
Merle Soonberg esimees 
Egon Ilisson aseesimees 
Merili Madissoo  
Rein Leppik  
Tiia Parmo 

viljandimaa
Anneli Kundla esimees 
Marko Mägi aseesimees 
Merlin Muts  
Tiiu Sommer  
Katrin Kivistik

vÕrumaa
Maire Nirk esimees 
Triinu Laan aseesimees 
Silja Otsar  
Hille Saarepuu  
Airi Hallik-Konnula
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Eesti Kultuurkapital on avalik-õiguslik juriidiline isik, 
mille tegevuse eesmärk on kunstide, rahvakultuuri, 

kehakultuuri ja spordi edendamine ning kultuuriehitiste 
rajamise ja renoveeri-mise toetamine rahaliste vahendite 
sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu.

 

Tegevusaruanne

Mis toimus Kultuurkapitali kaasabil 2017. aastal

a astal 2017 jätkas Kultuurkapitali 
Eesti Rahva Muuseumi (ERM) 
uue hoone ehituse finantseeri-
mist läbi üürimaksete kapitali-

komponendi rahastamiste. Kultuurkapi-
tali, ERMi ja Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi 
(RKAS) vahel sõlmiti 17.06.2013 leping nr 
I-13/1 ERMi uue hoone rajamise finant-
seerimiseks. Lepingujärgselt rahastab Kul-
tuurkapital ERMi rajamist maksimaalselt 
summas 75, 693 miljonit eurot. 
Perioodil 2013-2016 finantseeris Kultuur-
kapital ERMi uue hoone rajamist 37 135 
miljonit euroga, RKAS investeeris ERMi 
ehitusse 37,1 miljonit eurot ning ERM 2,7 
miljonit eurot.

Alates 1.01.2017 hüvitab ERM RKASile 
tehtud investeeringud (koos intresside-
ga) üürimaksete kaudu (kapitalikompo-
nendi maksed, mis sisaldavad põhiosa ja 
intressi). 2017. aastal oli ERMi vajadus 
Kultuurkapitali kaudu finantseeringuks 
6,8 miljonit eurot. 31.12.2017 seisuga oli 
Kultuurkapitali kaudu ERMi uue hoone ra-
jamist finantseeritud summas 43,9 miljonit 
eurot. 

2017. aasta 12. oktoobril sõlmiti vasta-
valt Kultuurkapitali nõukogu 29.03.2016 
protokolli nr 2/2016-S09 otsusele nr 3 le-
ping Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
(EMTA) juurdeehituse avalikus kasutuses 
oleva kontserdisaali rajamise toetamiseks 
kuni 5 miljoni euroga.
EMTA saal saab valmis 2019. aastal. EMTA 

ehituse 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 2017. aastal 18,7 miljonit eurot. 

Suurimad projektid, mis Kultuurkapitalilt 
rahastust said: 
•   SA Tallinna Kunstihoone Fond projekt 
„Tallinna Kunstihoone Fond näituste 
produktsioon 2018.aastal“ summas 
250 000 eurot
•   Pimedate Ööde Filmifestival MTÜ 
projekt „21. Pimedate Ööde Filmifestivali 
korraldamiseks“ summas 180 000 eurot
•   Eesti Arhitektide Liidu tegevustoetus 
summas 133 900 eurot
•   Kopli Kinokompanii OÜ projekt „Män-
gufilmi “Sandra saab tööd” tootmistoetus 
summas 118 000 eurot
•   Alasti Kino OÜ  projekt „Mängufilmi 
“Rain” tootmine“ summas 115 000 eurot

2017. aastal sai Kultuurkapitali tõlkeprog-
ramm Traducta 40 000 eurose sihtotstarbe-
lise eraannetuse, mille toel tõlgitakse eesti 
väärtkirjandust inglise keelde. Märksõnaga 
English Wallet tähistatud annetusest on 
juba tõlkimisse läinud näiteks Tammsaare 
„Tõe ja õiguse“ esimesed kolm osa. Kul-
tuurkapitali nõukogu lisas omalt poolt 
Traductale samuti 40 000 eurot, et tõlgitud 
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teosed saaksid ka kirjastatud.
Traducta programmi juurde loodi ka Norsk 
Pengepung (Norra rahakott) eesti väärtkir-
janduse tõlkimiseks norra, islandi, rootsi ja 
taani keelde. Norsk Pengepungi eelarve on 
150 000 eurot ning selle annetas eraanneta-
ja Norrast. 2017. aastal oli Kultuurkapitali 
investeerimisportfelli valitsejaks jätkuvat-
LHV Pank AS.

Sihtkapitalide tegevus

Ka 2017. aastal seisis iga Kultuurkapitali 
sihtkapital hea oma valdkonna elujõulisu-
se eest ning selle täitmiseks jagati mitmeid 
toetusi ja stipendiume. Peale selle algatati 
valdkonniti erinevaid stipendiumiprog-
ramme. 

Sihtkapitalidele esitati 2017. aastal taotlusi 
25,3 miljoni euro ulatuses ja eraldusi tehti  
16,6 miljoni euro ulatuses. Võrreldes 2016. 
aastaga ei erine taotluste ja eralduste sum-
mad märkimisväärselt.

Kultuurkapitali
nõukogu 
programmide 
tegevus

Kultuurkapitali nõukogu on loonud kaks 
tõlkeprogrammi, Traducta ja Avatud Eesti 
Raamat (AER), mis 2017. aastal edukalt te-
gutsesid. Mõlemal programmil on oma ko-
misjonid, mis kogunevad neli korda aastas.

2017. aastal taotleti Traducta programmist 
194 300 euro ulatuses ja taotlusi rahasta-
ti kokku 159 500 euro ulatuses ning AERist 
taotleti kokku 309 000 euro ulatuses ja taotlu-
si rahastati kokku 223 600 euro ulatuses.

Stipendiumide ja 
toetuste taotlused 
ning eraldused

Kultuurkapital võtab taotlusi vastu ja jagab 
toetusi neli korda aastas. Taotluste esita-
mise 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. 

2017. aastal jätkati Kultuurkapitali nõuko-
gu ja sihtkapitalide nõukogude varasemate 
algatuste toetamist ning projektide rahas-
tamist esitatud taotluste alusel. Algatati li-
saks uusi stipendiumiprogramme.

Investeeringud

Eesti Kultuurkapitali põhikapitali suuru-
seks on 2  109  084 eurot, mis on paiguta-
tud investeerimisportfelli ja kinnisvarasse. 
1 968 874 eurot ehk 93,4% Kultuurkapitali 
põhikapitalist on paigutatud investeeri-
misportfelli, mille eesmärgiks on tagada 
varade säilimine, likviidsus ning riskide 
hajutamine. 

Alates juulist 2016 valitseb Kultuurkapitali 
investeerimisportfelli LHV AS. Varade in-
vesteerimisel jätkati 2017. aastal konserva-
tiivse investeerimispoliitika põhimõtteid, 
suuri riske võtmata. 
2017. aastal pakkus Kultuurkapitali inves-
teerimisportfell 1,5% puhastootlust. Port-
felli kasumiks kujunes 28 559 eurot ja va-
rade maht kasvas perioodi lõpuks 
1 986 000 euroni. Portfellis on lubatud in-
vesteerida kuni 30% võlakirjadesse ja vähe-
malt 70% peaks olema hoiustes või vabas 
rahas. Hoiuseintressid püsivad jätkuvalt 
nulli lähedal, mistõttu panustasid 2017. aastal 
hoiused vähesel määra portfelli kasvu. 
Enamus portfelli aastasest tõusust tuli võla-
kirjainvesteeringutest, kus investeeringud 
tõusid aastaga ~5%. Võrdluseks pakkus 
Barclays’i euro võlakirjaturu indeks tervi-
kuna kõigest 0,7% tootlust. 
Portfelli suurimad tõusjad olid LHV Grou-
pi, Bulgaaria valitsuse, Brazil Foodsi, Cita-
dele ja Stora Enso võlakirjad, mille tootlus 
oli vahemikus 4,7-5,9%. Suuremaid lange-
jaid investeeringutes ei olnud.

Kinnisvarasse paigutatud investeeringu 
osakaal põhikapitali suhtes on 11,6%. Kul-
tuurkapitali kinnisvarainvesteeringuks on 
2009. aastal renoveeritud hoone Tallin-
nas Oru tänaval. Kultuurkapitalile kuuluv 
hoone on antud Eesti Kontserdi käsutusse 
külalisesinejate ja külaliste majutamiseks 
ning G. Ernesaksa töötoa eksponeerimi-
seks. 2017. aastal jätkus leping Eesti Kont-
serdiga, mis sätestab, et hoone ülalpida-
miskohustust ja sellega kaasnevad kulud 
kannab Eesti Kontsert.
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1. preemiate, stipediu-
mide ja toetuste 
määramine ja 
maksmine

2017. aastal jätkus preemiate, sti-
pendiumide ja toetuste määramine 
esitatud taotluste alusel ja algatuse 
korras. Taotluste menetlemiseks on 
loodud e-kulka keskkond. Paremaks 
süsteemi toimimiseks, selgemaks 
taotlemiseks ja kontrolliks täiustati 
2017. aastal seda keskkonda. Ees-
märk oli, et taotlejatel oleks parem 
ülevaade tingimustest ja kordadest, 
mis on kehtestatud, võimalus lisa-
da nõutavaid materjale ning et see 
keskkond oleks taotlejale lihtne ka-
sutada.  

2. riiklikult tähtsate 
kultuuriehitiste 
finantseerimine

Eesti Rahva Muuseum (ERM) ja 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
(EMTA) on Riigikogu otsusega kin-
nitatud riiklikult tähtsateks kultuu-
riobjektideks. 2016. aastal jõudis 
lõpule ERMi ehitus. Kultuurkapi-
tal on võtnud kohustuse rahastada 
hasartmängumaksu seaduse alusel 
kultuuriehitistele sihtotstarbeliselt 
laekunud summadest ERMi uue 
hoone rajamist maksimaalselt sum-
mas 75,7 miljonit eurot. 2017. aastal 
finantseeriti ERMi 6,8 miljoni euro 
ulatuses. 

Vastavalt Kultuurkapitali nõukogu 
otsusele rahastatakse EMTA kont-
serdisaali rajamist maksimaalselt 5 
miljoni euroga. 2017. aastal sõlmiti 
vastav leping ning EMTA saali finant-
seeriti  196 000 euro ulatuses.  

3. Kultuurkapitali 
2017. aasta tegevused

Kultuurkapitali nõukogu võttis 2016. 
aastal vastu uued arengusuunad. 
2017. aastal keskenduti nende ellu-
viimisel tegevustele, mis kujundavad 
Kultuurkapitali mainet. Kultuurka-
pital tutvustas oma tegevusvaldkon-
di ning Eesti kultuuri siseriiklikult 
ja rahvusvaheliselt, osaleb EV 100 
tähistamises, korraldab sihtkapita-
lide ja ekspertgruppide kohtumisi, 
et täpsustada, millised on tegevuses 
muutmist vajavad valdkonnad ja toi-
metab vajadustest lähtuvalt. Samuti 
kutsuti kokku töögrupp, mis sõnas-
tas lähtealused, et uurida, milline 
on olnud Kultuurkapitali mõju Eesti 
kultuuri- ja sporditegevusele ning 
algatati vastava uurimuse läbiviimi-
ne. Uurimust viib läbi Praxis ning 
see valmib 2018. aastal. 

Nii Kultuurkapitali sise- kui välis-
kommunikatsioon vajas paranda-
mist. 2017. aastal alustas tööd Kul-
tuurkapitali kommunikatsioonijuht 
ning koostati plaanid Kultuurkapi-
tali teemade kajastamiseks meedias 
(sh sotsiaalmeedias). Organisatsioo-
ni sisekommunikatsiooni paranda-
mine hõlmas sihtkapitalide ja eks-
pertgruppide omavahelist suhtlust. 
Teemade koondamiseks ja prob-
leemide mõistmiseks korraldati nii 
sihtkapitalide kui maakondlike eks-
pertgruppide kärajad, millest saa-
dud sisendiga on Kultuurkapitali töö 
mitmeid tahke oluliselt parandatud. 

Tõhustati järelevalve tööd ning 
konkretiseeriti järelevalve spetsialis-
tide ja projektijuhtide töö valdkondi 
eesmärgiga vältida katmata alasid. 
2017. aastal koostati Kultuurkapi-
tali taotlusprotsessi süsteemile ja 

dokumentidele õiguslik hinnang, et 
tagada selle süsteemi igakülgne vasta-
vus Eesti õigussüsteemile. Samuti viidi 
2017. aastal läbi preemiate, stipendiu-
mite ja toetuste (v.a. projektitoetuste) 
määramise ja maksmise siseaudit ning 
preemiate, stipendiumite ja toetuste 
taotluste menetlemise ja toetuste kasu-
tamise järelevalve siseaudit“. 

2017. aasta eelarve kindlustas 
vahendid:
•   preemiate, stipendiumide ja 
toetuste määramiseks ja maksmiseks;
•   kultuuriehitiste finantseerimiseks;
•   projektikonkursside ja 
stipendiumiprogrammide 
väljatöötamiseks;
•   infopäevade korraldamiseks;
•   taotluste, lepingute ja aruannete 
elektroonilise keskkonna 
täiendamiseks;
•   sise- ja väliskommunikatsiooni 
parandamiseks;
•   Kultuurkapitali mõju uurimuse 
teostamiseks;
•   Kultuurkapitali 
kommunikatsioonitegevusteks;
•   IKT investeeringuteks; 
•   Kultuurkapitali aastapreemiate 
üleandmiseks ning avalikkuse 
teavitamiseks määratud 
aastapreemiatest.
Kultuurkapitali eelarve toetas 2017. 
aastaks püstitatud eesmärkide 
elluviimist. 

Eelarve täitmine

Kultuurkapital on lähtunud eelarve 
koostamisel Eesti riigi eelarvestra-
teegiast, eelarveaasta riigieelarve 
mahust, Eesti Vabariigi kultuuripo-
liitikast, Eesti Kultuurkapitali sea-
dusest, Kultuurkapitali eesmärkidest 
ja eelarve ettevalmistamise nõuetest. 

2017. aastaks püstitatud 
eesmärgid ja tegevused
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Eelarve koostakse tekkepõhiselt. Eel-
arve täitmises on kajastatud maksutu-
lud Kultuurkapitalile tegelikult laeku-
nud maksude alusel. 

Kultuurkapitali 2017. aasta eelarve 
kinnitati kogumahus 29,1 miljonit 
eurot. Põhilised tuluallikad on alkoho-
li- ja tubakaaktsiis ning hasartmängu-
maks. 2017. aastal oli eelarve täitmine 
kokku summas 27,9 miljonit eurot ehk 
96% planeeritud eelarvest. 
Alkoholi- ja tubakaaktsiisist prognoo-

siti laekumisi riigieelarvest 16,3 miljo-
nit eurot ja hasartmängumaksust 12,5 
miljonit eurot. Alkoholi- ja tubakaakt-
siisi tegelik laekumine 2017. aastal oli 
15 miljonit eurot ehk 92,4% planeeri-
tud eelarvest ning hasartmängumaksu 
tegelik laekumine oli 12,4 eurot ehk 
99,1 % planeeritud eelarvest. 

Tulu vara paigutustest eelarvestati 21 
300 eurot ning annetustest ja päran-
dustest 160 000 eurot. Annetustest 
on välja makstud kultuuri- ja spordi-

ürituste ning isikute toetusi anneta-
ja poolt näidatud viisil. 2017. aastal 
laekus annetustest 361 400 eurot ehk 
225,9% planeeritud eelarvest.

Tulud vara paigutusest 2017. aastal 
olid kokku 19 000 eurot ehk 89,5% 
planeeritud eelarvest. Halduskulude 
kasutamata jääk 2017. aasta eelarveva-
henditest oli 152 127 eurot.

2017. aasta eelarve täitmine 

  eelarve  
2017 täitmine 31.12.2017 eelarve täitmise %

TULUD KOKKU 29 148 846 27 997 385 96,0%

Alkoholi- ja tubakaaktsiisist 3,5% 16 310 000 15 072 052 92,4%

Hasartmängumaksust 46% 12 466 000 12 353 302 99,1%

Tulu vara paigutusest 21 300 19 056 89,5%

Muud tulud 0 20

Annetused ja pärandused 160 000 361 409 225,9%

Eelmiste perioodide ületulev reserv 191 546 191 546 100,0%

KULUD ja RESERV KOKKU 29 148 846 27 997 385 96,0%

KULTUURIEHITISTE sihtfinantseerimine 7 853 580 7 782 580 99,1%

PREEMIAD, TOETUSED, STIPENDIUMID kokku, sh 19 957 280 18 876 818 94,6%

Sihtkapitalidele rahalised vahendid 15 707 790 14 746 387 93,9%

Ekspertgruppidele rahalised vahendid 2 121 000 1 980 000 93,4%

Nõukogule rahalised vahendid 1 968 490 1 789 022 90,9%

Sihtotstarbelisteks annetusteks 160 000 361 409 225,9%

HALDUSKULUD kokku, sh 1 146 440 994 314 86,7%

Nõukogu ja komisjonide kulud 222 259 210 347 94,6%

Siseauditi ja auditikomitee kulud 9 060 6 836 75,5%

Administreerimiskulud kokku, sh 741 300 659 089 88,9%

    Personalikulud 522 790 474 019 90,7%

    Infotehnoloogia- ja kontoritehnika kulud 32 650 20 909 64,0%

    Kommunikatsioonikulud 28 120 18 519 65,9%

    Esindus- ja vastuvõtukulud 5 150 3 572 69,4%

    Transpordikulud 6 260 3 220 51,4%

    Renditud ruumide majandamiskulud 55 830 54 036 96,8%

    Teenuste kulu 69 950 64 540 92,3%

    Muud administreerimiskulud 20 550 20 274 98,7%

    Avalike suhete kulud 94 818 88 281 93,1%

    IKT investeeringud 76 090 26 848 35,3%

    Kinnisvarainvesteeringu ülalpidamiskulud 2 913 2 913 100,0%

2017. aasta halduskulude jääk 152 127

reservid 191 546 191 546 100,0%
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Administratiivkulud

2017. aastal olid Kultuurkapitali te-
gevuskulud kokku 1  010 395 eurot, 
mis suurenesid võrreldes 2016. aas-
taga 0,8% .
2017. aastal oli Kultuurkapitalis tööle-

pinguga tööl 27 inimest ning eksperte 
139 (sihtkapitalide nõukogud, maa-
kondlikud ekspertgrupid ning nõuko-
gu poolt määratud komisjonid).

Töötasukulud olid 433 327 eurot, sh 
töölepinguga töötajate tööjõukulud 

kokku olid 310 542 eurot ning eksper-
tiisitasud kokku olid 122 785 eurot.

Majandusaastal maksti juhatajatele 
lepingujärgseid tasusid kokku 36 477 
eurot. Nõukogu liikmetele maksti ta-
susid kokku 10 100 eurot.

rAAMATupiDAMiSE 
AASTAAruANNE

  
Bilanss

eurodes lisa nr 31.12.2017 31.12.2016

varad 

käibevara

Raha 2 8 277 270 7 381 140

Lühiajalised finantsinvesteeringud 3 1 986 393 1 917 843

Nõuded ja ettemaksed 4 5 199 018 5 979 564

käibevara kokku 15 462 681 15 278 547

põhivara

Kinnisvarainvesteeringud 5 172 162 178 762

Materiaalne põhivara 6 6 770 8 752

Immateriaalne põhivara 6 63 727 70 507

põhivara kokku 242 659 258 020

varad kokku 15 705 340 15 536 567

kohustised ja netovara 

lühiajalised kohustised

Võlad ja ettemaksed 8,9 73 278 79 415

Toetuste kohustised 10 1 669 109 996 768

Lühiajalised eraldised 11 4 934 745 6 109 600

lühiajalised kohustised kokku 6 677 132 7 185 783

pikaajalised kohustised

Pikaajalised eraldised 11 24 000 0

pikaajalised kohustised kokku 24 000 0

kohustised kokku 6 701 132 7 185 783

netovara

Põhikapital 2 109 084 2 109 084

Akumuleeritud tulem 6 241 700 5 735 487

Aruandeaasta tulem 653 424 506 213

netovara kokku 9 004 209 8 350 785

kohustised ja netovara kokku 15 705 340 15 536 567
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Tulemiaruanne

eurodes lisa 2017 2016

tulud

Tulud alkoholi- ja tubakaaktsiisi ning hasartmängumaksu laekumistest 12 26 989 428 28 062 944

Tulud annetustest 13 361 409 165 031

Tulem vara investeerimisest 3 33 935 11 157

Muud tulud 20 585

tegevustulud kokku 27 384 792 28 239 717

kulud

tegevuskulud

Eraldatud stipendiumid, toetused ja preemiad 14 -18 712 645 -19 185 807

Kultuuriobjektide finantseerimise kulud 15 -7 024 470 -7 550 214

Tulem kinnisvara haldamisest 16 -2 913 -2 913

Tööjõu- ja majandamiskulud 17,18,19 -1 010 395 -1 002 522

tegevuskulud kokku -25 740 028 -26 738 934

aruandeperioodi tegevustulem 634 369 498 261

Finantstulud ja -kulud 2 19 055 7 952

aruandeperioodi tulem 653 424 506 213

rahavoogude aruanne

eurodes lisa 2017 2016

rahavood põhitegevusest

Aruandeaasta tegevustulem 634 369 498 261

Korrigeerimised

Põhivara kulum ja väärtuse langus 6 23 777 22 829

Kinnisvarainvesteeringute kulum ja väärtuse langus 5 6 600 6 600

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 780 546 -997 189

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 666 203 -629 435

Eraldiste muutus 11 -1 150 855 1 764 304

kokku rahavood põhitegevusest 960  640 665 370

rahavood investeerimistegevusest

Immateriaalse põhivara soetus 6 -15 015 -15 107

Finantsinvesteeringute soetus -461 573 -1 335 541

Finantsinvesteeringute müük 393 023 1 410 773

Laekunud intressid 2 19 055 509

kokku rahavood investeerimistegevusest -64 510 60 634

rahavood kokku 896 130 726 004

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 7 381 140 6 655 136

raha ja raha ekvivalentide muutus 896 130 726 004

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 8 277 270 7 381 140

sh tähtajalised  deposiidid 2 0 2 000 000
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Netovara muutuste aruanne

eurodes Põhikapital Eelmiste perioodide 
akumuleeritud tulem Aruandeaasta tulem Kokku

saldo 31.12.2015 2 109 084 5 501 036 234 450 7 844 570

Eelmise aruandeaasta tulemi suunamine 
eelmiste perioodide akumuleeritud tulemisse 0 234 450 -234 450 0

Aruandeaasta tulem 0 0 506 213 506 213

saldo 31.12.2016 2 109 084 5 735 486 506 213 8 350 783

Eelmise aruandeaasta tulemi suunamine 
eelmiste perioodide akumuleeritud tulemisse 506 213 -506 213

Aruandeaasta tulem 653 424

saldo 31.12.2017 2 109 084 6 241 699 653 424 9 004 207

Akumuleeritud tulem bilansipäeva seisuga on 6 895 123 eurot. 

Lisa 1.  Raamatupidamise 
aastaaruande koostamise 
arvestusmeetodid ja 
hindamise alused

üldpõhimõtted

Kultuurkapitali 2017. aasta raama-
tupidamise aastaaruanne on koos-
tatud kooskõlas Eesti finantsaru-
andluse standardiga, mis tugineb 
rahvusvaheliselt tunnustatud arves-
tuse ja aruandluse põhimõtetele. 
Eesti finantsaruandluse standard 
on kehtestatud Eesti Vabariigi Raa-
matupidamise seadusega ning seda 
täiendavad Raamatupidamise Toim-
konna poolt väljaantud juhendid 
ning avaliku sektori finantsarvestu-
se ja -aruandluse juhend. 
Juhul kui avaliku sektori finant-
sarvestuse ja -aruandluse juhendi 
nõuded erinevad Raamatupidamise 
Toimkonna poolt väljaantud juhen-
ditest, lähtutakse avaliku sektori 

finantsarvestuse ja -aruandluse ju-
hendi nõuetest välja arvatud stipen-
diumide ja toetuste eraldamise ka-
jastamine. Stipendiumide ja toetuste 
eraldamise kajastamisel lähtutakse 
Raamatupidamise Toimkonna poolt 
väljaantud juhenditest, mis võimal-
davad õiglasemalt kajastada tehtud 
otsuste mõju perioodi tulemile.

Kultuurkapitali raamatupidamise 
aastaaruande koostamisel kasuta-
takse Eesti Vabariigi raamatupida-
mise seaduses kehtestatud bilansis-
keemi. Tulemiaruanne on koostatud 
raamatupidamise seadusega keh-
testatud kasumiaruande skeemi 2 
põhjal, mille kirjete struktuuri on 
muudetud, lähtudes Kultuurkapitali 
tegevuse eripärast.

Majandusaasta algas 1. jaanuaril 
2017 ja lõppes 31. detsembril 2017. 
Raamatupidamise aastaaruande 
arvnäitajad on esitatud eurodes.
Majandustehinguid kirjendatakse 

soetamismaksumuse printsiibi järgi 
nende tekkimise momendil tegeli-
kus väärtuses. 

raha ja raha 
ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena 
kajastatakse raha kassas ja pangas, 
nõudmiseni hoiuseid ja lühiajali-
si pangadeposiite tähtajaga kuni 
kolmkuud. Rahavoogude aruandes 
kajastatakse rahavoogusid põhitege-
vusest kaudsel meetodil. Investeeri-
mis- ja finantseerimistegevusest tu-
lenevaid rahavoogusid kajastatakse 
otsemeetodil.

Raha hoidmisel ja paigutamisel läh-
tutakse printsiibist, et ühte kredii-
diasutusse paigutatud hoius ei või 
moodustada rohkem kui 40% Kul-
tuurkapitali varast (alus: Eesti Kul-
tuurkapitali seaduse § 6¹ lg 7).
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Tulude ja kulude 
arvestus

Kultuurkapitali tulu moodustub rii-
gieelarvesse laekunud alkoholi- ja tu-
bakaaktsiisist, hasartmängumaksust, 
Kultuurkapitali heaks tehtavatest va-
ralistest annetustest ja pärandustest, 
Kultuurkapitali vara paigutamisest 
saadavast tulust ja muust majandus-
tegevusest saadavast tulust (alus: Eesti 
Kultuurkapitali seaduse § 4 ). 

Täitmaks Kultuurkapitali tegevuse 
eesmärki, milleks on kunstide, rahva-
kultuuri ja spordi toetamine rahaliste 
vahendite sihtotstarbelise jagamise 
kaudu (alus: Eesti Kultuurkapitali 
seaduse § 1) eraldatakse Kultuurka-
pitali aastatulust, pärast põhikapitali 
täiendamist ja vastavalt hasartmän-
gumaksu seadusele (HMS § 7 lg 2 p 
1) kultuuriehitiste sihtotstarbeliselt 
laekunud summade eraldamist, 75% 
sihtkapitalide käsutusse ning 25% 
maakondlike ekspertgruppide käsu-
tusse, kultuurivaldkondade vaheliste 
ja maakonna kultuurivaldkonna pro-
jektide finantseerimiseks ning haldus-
kuludeks. Toetamine seisneb toetuste 
ja stipendiumide eraldamises ning 
preemiate määramises.
Tulud kajastatakse tekkepõhise arves-
tuspõhimõtte alusel. Tulenevalt riigi 
raamatupidamise üldeeskirjast kajas-
tatakse riiklikest maksudest edasiand-
misele kuuluvad maksutulud maksu-
halduri poolt esitatud teatiste alusel. 
Maksuhalduri poolt maksudeklarat-
sioonide alusel kogutud maksutulud 
kajastatakse deklaratsioonide laekumi-
sel, näidates maksutulu selles perioodis, 
mille kohta deklaratsioonid esitati ning 
võttes arvesse perioodi jooksul ebatõe-
näoliselt laekuvad nõuded.
Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja 
dividenditulu kajastatakse vastava nõu-
deõiguse tekkimisel.

Kultuurkapitali nõukogu, sihtkapita-
lide ja maakondlike ekspertgruppide 
poolt tehtud otsuste alusel kajastatak-
se eraldatud stipendiumid, toetused 
ja preemiad aruandeperioodi kuluna 
ning moodustatakse eraldised nende 
väljamaksmiseks. Tagastatud stipen-
diumid, toetused ja preemiad ning 

neist loobumised kajastatakse kulude 
vähendamisena. Välja makstud elu-
töötoetused (pensionid) kajastatakse 
Avaliku sektori finantsarvestuse ja 
-aruandluse juhendi alusel väljamaks-
mise perioodi kuluna.

Lühiajaliste finants-
investeeringute 
arvestus

Lühiajalised finantsinvesteeringud 
aktsiatesse ja võlakirjadesse on bilan-
sis hinnatud lähtudes nende õiglasest 
väärtusest. Õiglase väärtuse hinda-
misel on aluseks finantsinvesteeringu 
turuväärtus bilansipäeval. Juhtudel 
kui õiglast väärtust ei ole võimalik 
usaldusväärselt hinnata, on lühiaja-
lised finantsinvesteeringud hinnatud 
bilansis korrigeeritud soetusmaksu-
muses. 
Lühiajaliste finantsinvesteeringutena 
kajastatakse üle kolmekuulise tähtaja-
ga lühiajalised pangadeposiidid.

Investeeringute tegemisel lähtutakse 
printsiibist, et ühe isiku ja selle isiku-
ga ühte kontserni kuuluvate isikute 
poolt emiteeritud väärtpaberite väär-
tus ei või kokku moodustada rohkem 
kui 20% Kultuurkapitali põhikapitalist 
(alus: Eesti Kultuurkapitali seaduse § 
6¹ lg 8).

Nõuete ja viitlaeku-
miste hindamine

Nõuded ja viitlaekumised hinnatakse 
individuaalselt ja kajastatakse bilansis 
konservatiivsuse printsiibi alusel, läh-
tuvalt tõenäoliselt laekuvatest summa-
dest. Nõuded, mille laekumine on eba-
tõenäoline, kantakse aruandeperioodi 
kuludesse ning näidatakse bilansis 
miinusmärgiga.

Kinnisvarainves-
teeringute arvestus

Kinnisvarainvesteeringuks on vara, 
mida hoitakse eesmärgiga toetada 
Eesti teenekate kultuuritegelaste mä-
lestuse jäädvustamist ja/või renditulu 
teenimise ja väärtuse kasvu eesmärki-
del. Kinnisvarainvesteering on võetud 

bilansis arvele tema soetusmaksumu-
ses, mis sisaldab ka soetamisega otse-
selt seonduvaid tehingutasusid. 

Kinnisvarainvesteeringute tegemisel 
lähtutakse printsiibist, et Kultuurka-
pital ei või omada kinnisvara soetus-
väärtuses rohkem kui 10% Kultuur-
kapitali põhikapitalist (alus: Eesti 
Kultuurkapitali seaduse § 6¹ lg 6). 

Kinnisvarainvesteeringute arvestami-
sel lähtutakse riigi raamatupidamise 
üldeeskirjas sätestatud soetusmaksu-
muse meetodist.

Kinnisvarainvesteeringute kajasta-
misel bilansis on soetusmaksumusest 
maha arvatud akumuleeritud kulum 
ja vara väärtuse langusest tulenevad 
allahindlused. Eeldatav kasulik eluiga 
kinnisvarainvesteeringutel on 20-50 
aastat. Kultuurkapitali kinnisvarain-
vesteeringu eeldatav kasulik eluiga on 
50 aastat.

Kui kinnisvarainvesteeringu objekt 
koosneb üksteisest eristatavatest 
komponentidest, millel on erinevad 
kasulikud eluead, võetakse need kom-
ponendid raamatupidamises arvele 
eraldi varaobjektidena ning määratak-
se ka vastavalt nende kasulikule eluea-
le eraldi amortisatsiooninormid.
Parendustega seotud kulutused on li-
satud kinnisvarainvesteeringu soetus-
maksumusele ainult juhul, kui need 
vastavad kinnisvarainvesteeringu 
mõistele ja osalevad tõenäoliselt tule-
vikus 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 kajas-
tatakse põhivarana need varaobjektid, 
mille soetusmaksumus ületab 5000 
eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe 
aasta. Madalama soetusmaksumusega 
või lühema kasuliku elueaga varaob-
jektid kantakse kasutusse võtmisel ku-
luks ning nende üle peetakse arvestust 
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bilansiväliselt.
Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on määratud järgmised 
amortisatsiooninormid / kasulikud eluead.

Materiaalse põhivara grupp Amortisatsiooninorm Kasulik eluiga

Seadmed 20-40% 2,5-5 aastat

Sõidukid 20-40% 2,5-5 aastat

Muu inventar 20-50% 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.

Eraldiste arvestus

Eraldised moodustatakse juhul kui kohustav sündmus on 
toimunud enne bilansipäeva ning kohustuse realiseeru-
mine on tõenäoline ja summat on võimalik usaldusväär-
selt mõõta.
Kultuurkapitalis moodustatakse eraldised kohustustele, 
mis tulenevad Kultuurkapitali nõukogu, sihtkapitalide ja 
maakondlike ekspertgruppide otsustest ning mis on ava-
likustatud ning teisele osapoolele teavitatud. Kultuurka-
pital sõlmib rahalise toetuse saajatega lepingud. Lepingu 
jõustumisel kajastatakse eraldis kohustusena.
Eraldise realiseerumisega kaasnevaid kulutusi hinnatak-
se bilansipäeva seisuga ning eraldise suurust hinnatakse 

uuesti igal bilansipäeval. Kui eraldis realiseerub tõenäo-
liselt rohkem kui ühe aasta pärast, kajastatakse seda dis-
konteeritud nüüdisväärtuses. Diskonteerimisel võetakse 
aluseks riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud int-
ressimäär. 

Kultuuriobjektide 
sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisena kajastatakse kultuuriobjektide fi-
nantseerimiseks makstud toetusi. Sihtfinantseerimist ka-
jastatakse 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 lühiaja-
liste kohustuse saldode muutused.

Lisa 2.  Raha ja raha ekvivalendid

eurodes 31.12.2017 31.12.2016

Kassa 310 304

Raha teel 200 000 0

Nõudmiseni hoiused pankades 8 076 960 5 380 836

Tähtajalised hoiused pankades 0 2 000 000

raha kokku 8 277 270 7 381 140

Tulemiaruandes on kajastatud nõudmiseni hoiustelt ja deposiitidelt saadud pangaintresside tulu 2017. aastal kokku  
19 055  eurot  ning 2016. aastal kokku 7952 eurot. 
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Lisa 3.  Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringutes on kajastatud tähtajalised pan-
gadeposiidid 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 valitses Kultuur-
kapitali investeerimisportfelli alates 2003. aastast. 2016. 
aasta juulist portfellihaldur vahetus ning Kultuurkapitali 
investeerimisportfelli valitsejaks sai LHV Pank AS. 

eurodes 31.12.2017 31.12.2016

Nõudmiseni hoiused pankades 558 201 145 298

Tähtajalised deposiidid (investeerimisportfellis) 851 284 1 283 550

Pikaajalised võlakirjad 576 908 488 995

Finantsinvesteeringud kokku 1 986 393 1 917 843

Tulemiaruandes on kajastatud tulud investeerimisportfelli paigutatud deposiitidelt ja võlakirjadelt,  2017. aastal kokku 
33 935 eurot ning 2016. aastal kokku 11 157 eurot.

Lisa 4.  Nõuded ja ettemaksed

eurodes 31.12.2017 31.12.2016

Riigikassast laekumata alkoholi- ja tubakaaktsiis 3 016 092 3 780 441

Riigikassast laekumata hasartmängumaks 2 166 359 2 192 067

Muud viitlaekumised 201 28

viitlaekumised kokku 5 182 652 5 972 536

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 16 366 7 028

viitlaekumised ja ettemaksed kokku 5 199 018 5 979 564
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Lisa 5.  Kinnisvarainvesteeringud

Kultuurkapitali kinnisvarainvesteering on Tallinnas Oru tänaval asuv hoone, mis soetati Gustav Ernesaksa pärijatelt 1997. aastal 
ja renoveeriti 2009. aastal. 

kinnisvarainvesteeringus toimunud muutused eurodes

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

2017. aastal toimunud muutused

Aruandeperioodi amortisatsioonikulu (lisa 17) -6 600

saldo seisuga 31.12.2017

Soetusmaksumus 244 212

Akumuleeritud kulum -72 050

jääkväärtus 31.12.2017 172 162

Hoone kasutamiseks on sõlmitud Eesti Kontserdiga täht-
ajatu leping. Kultuurkapital saab lepingu lõpetada ühe-
poolselt kolmekuulise etteteatamise tähtajaga.

Lepingujärgselt tasub Eesti Kontsert hoone edasirendist ja 
ekspluateerimisest saadud tulemist 50% Kultuurkapitalile 

ning Kultuurkapital kannab hoone maamaksu ja hoones-
tusõiguse 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

saldo seisuga 31.12.2015

Soetusmaksumus 17 504 71 045 88 549

Akumuleeritud kulum -17 504 -71 045 -88 549

jääkmaksumus seisuga 31.12.2015 0 0 0

2016. aastal toimunud muutused

Amortisatsioonikulu (lisa 17) -1 156 0 -1 156

Põhivara soetused 9 907 0 9 907

Põhivara mahakandmine -7 584 -120 -7 704

Akumuleeritud kulumi mahakandmine 7 584 120 7 704

saldo seisuga 31.12.2016

Soetusmaksumus 19 828 70 925 90 753

Akumuleeritud kulum -11 076 -70 925 -82 001

jääkmaksumus seisuga 31.12.2016 8 752 0 8 752

2017. aastal toimunud muutused

Amortisatsioonikulu (lisa 17) -1 982 0 -1 982

Põhivara mahakandmine 0 -340 -340

Akumuleeritud kulumi mahakandmine 0 340 340

saldo seisuga 31.12.2017

Soetusmaksumus 19 828 70 585 90 413

Akumuleeritud kulum -13 058 -70 585 -83 643

jääkmaksumus seisuga 31.12.2017 6 770 0 6 770

Kultuurkapitalis on kasutusel väheväärtuslik vara, mille üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Inventeeritud väheväärtuslike 
varade soetusmaksumus seisuga 31.12.2017 oli 95 966 eurot ning seisuga 31.12.2016 oli 82 350 eurot.     
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immateriaalne põhivara

eurodes tarkvara

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

2017. aastal toimunud muutused

Amortisatsioonikulu (lisa 17) -21 673

Immateriaalse põhivara arvele võtmine 5 200

Aruandeperioodi lisandumised 15 015

saldo seisuga 31.12.2017

Soetusmaksumuses 129 191

Akumuleeritud kulum -65 464

jääkmaksumus seisuga 31.12.2017 63 727

sh arvele võtmata immateriaalne põhivara 15 015

Immateriaalse põhivara all kajastatakse majandustarkva-
ra SAF, millele on lisatud Kultuurkapitali põhitegevuse 
andmehalduse (taotlused, lepingud, järelevalve jne) moo-
dulid, Kultuurkapitali koduleht www.kulka.ee ning e-kul-
ka (taotluste-lepingute-aruannete e-keskkond). 

Real „Ettemaksed immateriaalse põhivara eest” on kajas-
tatud e-kulka parendamiseks tasutud ettemaksed summas 
6615 eurot ning klienditarkvara riigiabi registriga an
mevahetuseks summas 8400 eurot.

Lisa 7.  Rendivarad

Kasutusrent

Kultuurkapital rendib bürooruume Tallinnas, aadressil Suur-Karja 23. 

eurodes 2017 2016

Bürooruumid Suur-Karja 23, Tallinn 42 872 40 867

Sõiduauto 0 5 832

kasutusrendi maksed kokku 42 872 46 699

2016. aastal rentis Eesti Kultuurkapital 10 kuud kasutusrendi lepingu alusel ühte sõiduautot, 2017. aastal sõiduautot ei renditud.
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Lisa 8.  Võlad ja ettemaksed

eurodes 31.12.2017 31.12.2016

Võlad hankijatele 20 679 19 655

Maksuvõlad (lisa 9) 40 880 47 153

Võlad töövõtjatele 267 0

Puhkusetasude reservfond 10 904 11 045

Muud lühiajalised võlad 548 523

Saadud ettemaksed sihtannetusteks 0 1 040

lühiajalised kohustused kokku 73 278 79 415

Lisa 9.  Maksuvõlad 

eurodes 31.12.2017 31.12.2016

Sotsiaalmaks 24 180 28 158

Üksikisiku tulumaks 13 106 15 565

Töötuskindlustusmakse 809 1 078

Kohustusliku kogumispensionikindlustuse makse 1 315 1 469

Erisoodustuse tulumaks 1 470 883

maksuvõlad kokku (lisa 8) 40 880 47 153

Lisa 10.  Toetuste kohustised 

Toetuste kohustiste all kajatatakse sõlmitud toetuslepingute alusel välja maksmata stipendiume ja toetusi.

Lühiajalised viitvõlad jagunevad:

eurodes 31.12.2017 31.12.2016

Kohustised toetuste väljamaksmiseks 1 669 109 996 768

toetuste kohustised kokku 1 669 109 996 768

Seisuga 31.12.2017 ja seisuga 31.12.2016 ei ole lepingute alusel välja maksmata pikaajalisi toetuste kohustisi. 

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. 
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Lühiajalised eraldised 

Stipendiumide, toetuste ja preemiate eraldised jagunevad:

eurodes 31.12.2017 31.12.2016

Sihtkapitalide otsuste alusel moodustatud stipendiumide, toetuste ja preemiate 
eraldised 4 212 088 5 201 430

Maakondlike ekspertgruppide otsuste alusel moodustatud stipendiumide, toetuste ja 
preemiate eraldised 399 469 467 320

Nõukogu otsuste alusel moodustatud stipendiumide, toetuste ja preemiate eraldised 323 188 440 850

lühiajalised eraldised kokku 4 934 745 6 109 600

pikaajalised eraldised

Pikaajaliste eraldistena kajastatakse sihtkapitalide, maa-
kondlike ekspertgruppide ja Kultuurkapitali nõukogu ot-
suste alusel eraldatud mitmeaastaseid stipendiume.
Seisuga 31.12.2016 ei ole kajastatud pikaajalisi eraldisi,
seisuga 31.12.2017 on kajastatud pikaajalised eraldised 

summas 24 000 eurot, mis kuuluvad väljamaksmisele 
lõpptähtajaga juuli 2019. 
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 seaduse § 29 lg 2).
Riigieelarvesse laekunud hasartmängumaksu summast 46% 

kantakse Eesti Kultuurkapitalile. Nimetatud summast 63% 
eraldatakse kultuuriehitistele (alus: Hasartmängumaksu 
seaduse § 7 lg 2 p 1).

eurodes 2017 2016

Tulud alkoholi- ja tubakaaktsiisi laekumisest Kultuurkapitali tegevuseks 14 681 135 15 971 386

Tulud hasartmängumaksu laekumisest Kultuurkapitali tegevuseks 4 554 069 4 473 876

Tulud hasartmängumaksu laekumisest kultuuriobjektide sihtfinantseerimiseks (lisa 15) 7 754 225 7 617 682

tulud riigieelarvest kokku 26 989 428 28 062 944

Lisa 13.  Tulud annetustest

Kultuurkapital võib kasutada sihtotstarbelisi annetusi ja 
pärandusi ainult annetaja või pärandaja näidatud eesmärgil 
(alus: Kultuurkapitali seaduse § 4¹ lg 2).

Kultuurkapital võtab vastu sihtotstarbelisi annetusi annetaja 
poolt määratud isikutele või annetaja poolt näidatud 
eesmärgil.

2017. aastal laekus Kultuurkapitalile sihtotstarbelisi annetusi 
annetaja poolt määratud isikutele kokku summas 41  409 
eurot ning  2016. aastal summas 50 031 eurot.
Annetaja poolt näidatud eesmärgil laekus 2017. aastal 
Kultuurkapitalile sihtotstarbelisi annetusi summas 320  000 
eurot ning 2016. aastal summas 115 000 eurot.

Lisa 14.  Määratud stipendiumid, toetused ja preemiad

Kultuurkapitali eesmärk on kunstide, rahvakultuuri ja 
spordi toetamine rahaliste vahendite sihtotstarbelise ja-
gamise kaudu. Rahaliste vahendite jagamine seisneb sti-
pendiumide, toetuste ja preemiate määramises taotluste 
alusel või omal algatusel, regulaarsete elutöötoetuste 
määramises ning sihtannetuste alusel stipendiumide ja 
preemiate väljamaksmises.

Kultuurkapitali nõukogu ja sihtkapitalide nõukogude ot-
suste alusel määratakse kvartaalsed elutöötoetused (pen-
sionid) silmapaistnud kunsti-, kultuuri- ja sporditegelas-
tele kuni nende surmani. 
Sihtotstarbelise annetuse alusel eraldab Kultuurkapital 
annetuse saajale stipendiumi või preemia annetaja poolt 
näidatud eesmärgil.
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Tulude-kulude aruandes kajastatud stipendiumide, toetuste ja preemiate kulud jagunevad:

eurodes 2017 2016

Stipendiumid, toetused ja preemiad 18 089 856 18 569 511

Regulaarsed elutöötoetused (pensionid) 581 380 566 265

Sihtotstarbeliste annetuste alusel eraldatud stipendiumid ja preemiad 41 409 50 031

stipendiumide ja toetuste kulud kokku 18 712 645 19 185 807

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. 2017. aastal moodustati eraldisi 
stipendiumide, toetuse ja preemiate maksmiseks kokku 18 
554 347 eurot ning 2016. aastal kokku 18 964 018 eurot.

Tagastatud stipendiumid, toetused ja preemiad ning neist 
loobumised kajastatakse kulude vähendamisena. 2017. aastal 
loobuti ning tagastati stipendiume, toetusi ja preemiaid 
summas 464 490 eurot ning 2016. aastal summas 394  507 

eurot.
Stipendiumide, toetuste ja preemiate kulud komisjonide lõikes:

eurodes 2017 2016

Audiovisuaalse kunsti sihtkapital 2 202 372 1 904 784

Kehakultuuri ja spordi sihtkapital 2 125 158 2 244 992

Helikunsti sihtkapital 2 104 444 1 936 722

Rahvakultuuri sihtkapital 1 897 436 1 992 981

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital 1 691 914 2 255 880

Näitekunsti sihtkapital 1 636 554 1 741 743

Kirjanduse sihtkapital 1 481 777 1 525 987

Arhitektuuri sihtkapital 1 326 967 1 368 992

Kultuurkapitali nõukogu 1 250 425 1 331 238

Stipendiumiprogramm Avatud Eesti Raamat 200 575 170 495

Stipendiumiprogramm Traducta 150 747 160 153

Ida-Virumaa ekspertgrupp 163 912 143 601

Pärnumaa ekspertgrupp 156 199 150 011

Tartumaa ekspertgrupp 153 098 150 112

Valgamaa ekspertgrupp 141 665 132 132

Järvamaa ekspertgrupp 140 553 135 487

Saaremaa ekspertgrupp 138 922 135 848

Võrumaa ekspertgrupp 138 473 136 310

Harjumaa ekspertgrupp 137 679 131 679

Põlvamaa ekspertgrupp 135 770 125 745

Viljandimaa ekspertgrupp 130 594 134 622

Läänemaa ekspertgrupp 129 603 119 513

Raplamaa ekspertgrupp 125 331 109 881

Lääne-Virumaa ekspertgrupp 119 184 120 735

Jõgevamaa ekspertgrupp 118 007 117 970

Hiiumaa ekspertgrupp 92 498 91 898

stipendiumid, toetused ja preemiad kokku 18 089 856 18 569 511
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Lisa 15.  Kultuuriobjektide sihtfinantseerimine

Riigieelarvesse laekunud hasartmängumaksu summast 
46% kantakse Eesti Kultuurkapitalile. Nimetatud sum-
mast 63% eraldatakse kultuuriehitistele (alus: Hasart-
mängumaksu seaduse § 7 lg 2 p 1).
Eesti Kultuurkapitali poolt finantseeritavateks kultuu-
riehitisteks 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 Eesti Rahva Muuseumi uue hoone 

rajamiseks maksimaalselt 75,7 miljonit eurot. 
Aastatel 2013-2016 finantseeris Kultuurkapital Eesti 
Rahva Muuseumi uue hoone ehitust kokku summas 37,1 
miljonit eurot. Alates 2017. aastast finantseerib 
Kultuurkapital Eesti Rahva Muuseumi ehituse tagasimak-
seid, Rahandusministeeriumi prognoosist lähtuvalt kuni 
aastani 2023.
2017. aastal sõlmis Eesti Kultuurkapital Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia juurdeehituse avalikus kasutuses oleva 
kontserdisaali rajamise finantseerimiseks lepingu 
summas kuni 5 miljonit eurot. 

Kultuuriehitiste sihtfinantseerimine

eurodes 2017 2016

Aruandeaastal eraldatud vahendid sihtfinantseerimiseks 7 024 470 7 550 214

Eesti Rahva Muuseumi uue hoone sihtfinantseerimine -6 828 470 -7 550 214

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juurdeehituse sihtfinantseerimine -196 000 0

kultuuriobjektide sihtfinantseerimise saldo 31.12.2017 0 0

Kultuuriobjektide sihtfinantseerimiseks ettenähtud vahendite jäägi arvestus (bilansiväline kohustus)

eurodes 2017 2016

Kultuuriobjektide sihtfinantseerimise bilansivälise kohustuse saldo perioodi alguses 0 0

Aruandeaastal saadud vahendid sihtfinantseerimiseks (lisa 12) 7 754 225 0

Aruandeaastal eraldatud vahendid sihtfinantseerimiseks -7 024 470 0

kultuuriobjektide sihtfinantseerimise bilansivälise kohustuse saldo 31.12.2017 729 755 0

Lisa 16.  Tulud ja kulud kinnisvara haldamisest

Kultuurkapitali kinnisvarainvesteeringuks on renoveeri-
tud hoone Tallinnas Oru tänaval (seotud Gustav Ernesak-
sa mälestuse jäädvustamisega). Kultuurkapital on sõlmi-
nud Eesti Kontserdiga hoone kasutamise lepingu, mille 
kohaselt Eesti Kontsert tasub hoone edasirendist ja eks-
pluateerimisest saadud tulemist 50% Kultuurkapitalile. 

2017. aastal on Eesti Kontsert saanud Oru tn maja edasi-
rendist tulusid kokku 5260 eurot, Oru tn maja ülalpida-
miskulud olid 2017. aastal 9950 eurot. 2016. aastal olid 

Oru tn maja edasirendist saadud tulud kokku 6425 eurot 
ning ülalpidamiskulud  kokku 10 008 eurot.   
Lepingujärgselt kannab Kultuurkapital hoone maamaksu 
ja hoonestusõiguse kulud. 
Tulemiaruandes on kajastatud hoonestusõiguse seadmise 
ja maamaksu kulud 2017. aastal kokku 2913 eurot ning 
2016. aastal 2913 eurot.  2017. ja 2016. aastal renditulu 
ei teenitud.
Kinnisvarainvesteeringutes toimunud muudatused on ka-
jastatud käesoleva aruande lisas 5.

Lisa 17.  Tööjõu- ja majandamiskulud

eurodes 2017 2016

Tööjõukulud (lisa 18) 683 107 682 289

Majandamiskulud (lisa 19) 247 468 248 304

Muud tegevuskulud 49 443 42 500

Põhivara ja kinnisvarainvesteeringu kulum ja väärtuse langus (lisad 5 ja 6) 30 377 29 429

tööjõu- ja majandamiskulud kokku 1 010 395 1 002 522
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Lisa 18.  Tööjõukulud

eurodes 2017 2016

Töötajate töötasud 347 018 348 623

Ajutiste lepingutega töötajate töötasud 10 455 7 303

Ekspertiisitasud komisjonide liikmetele  122 785 124 087

Nõukogu liikme tasud 10 100 10 700

töötasukulud kokku 490 358 490 713

Erisoodustuskulud 16 184 14 197

Sotsiaalmaks töötasudelt ja erisoodustustelt 168 725 169 799

Töötuskindlustusmakse 2 557 2 523

Tulumaks erisoodustustelt 5 282 5 057

tööjõukulud kokku (lisa 17) 683 107 682 289

töötajate arv (taandatud täistööajale) 2017 2016

Töötajate arv perioodi algul 16 16

Töötajate arv perioodi lõpul 16 16

Lisa 19.  Majandamiskulud

eurodes 2017 2016

Administreerimiskulud 107 593 68 838

Uurimis- ja arendustööd 0 300

Lähetus- ja koolituskulud 5 311 12 876

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 53 388 50 737

Sõidukite majandamiskulud 1 750 7 033

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 36 877 41 037

Inventari majandamiskulud 2 761 14 414

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 35 892 46 882

Muud majandamiskulud 3 896 6 187

majandamiskulud kokku (lisa 17) 247 468 248 304

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 31.12.2017 on A. Viiol kustutanud 
osaliselt tema vastu esitatud nõude, kokku summas 5326 
eurot, sh 2016. aastal summas 545 eurot ja 2017. aastal 
0 eurot.

eurodes 2017 2016

Muud nõuded 540 465 540 465

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -540 465 -540 465
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Lisa 21.  Bilansivälised nõuded
Kultuurkapital eraldab projekti- ja tegevustoetusi, millega 
kaasneb toetuse saajal kohustus esitada Kultuurkapitalile 
aruanne toetuse sihipärase kasutamise kohta. Kultuurkapital 
peab sihtotstarbeliste toetuste kasutamise kohta bilansivälist 
arvestust. Nõudeid esitamata aruannete eest, mille laekumist 
ei peeta tõenäoliseks, kajastatakse bilansivälise nõudena.
Seisuga 31.12.2017 oli tähtajaliselt esitamata aruandeid 

summas 265 524 eurot, sh aruande tähtaega rohkem kui 
30 päeva ületanud aruandeid summas 78  694. Seisuga 
31.12.2016 oli tähtajaliselt esitamata aruandeid summas 439 
030 eurot, sh aruande tähtaega rohkem kui 30 päeva ületanud 
aruandeid summas 49 470 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.  

Kultuurkapital on teinud aruandeaastal eraldusotsuseid seotud osapooltega järgnevalt.

osapoole nimi Osapoole kirjeldus Eralduste summa

Eesti Arhitektide Liit Nõukogu liikmega seotud ettevõte 209 146

Eesti Muusikanõukogu Nõukogu liikmega seotud ettevõte 58 385

Eesti Paraolümpiakomitee Nõukogu liikmega seotud ettevõte 19 000

Nukufilm OÜ Nõukogu liikmega seotud ettevõte 11 000 

Eesti Kontsert SA Nõukogu liikmega seotud ettevõte 11 000

Eesti Muusika Infokeskus Nõukogu liikmega seotud ettevõte 4 500

Kirimiri OÜ Nõukogu liikmega seotud ettevõte 4 000 

Laulu- ja Tantsupeo SA Nõukogu liikmega seotud ettevõte 2 000

Eesti Lastekirjanduse Keskus Nõukogu liikmega seotud ettevõte 1 750

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 36 477 eurot. 

Kultuurkapitali nõukogu liikmetele on makstud 2017. aastal kokku nõukogu liikme tasusid ja ekspertiisitasusid kokku summas 
21 220 eurot.

Kultuurkapitali auditikomitee liikmetele on makstud 2017. aastal kokku auditikomitee liikme tasusid summas 520 eurot.
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