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Tegevusaruanne 
 
 

Sissejuhatus 
 
Eesti Kultuurkapital (edaspidi ka Kultuurkapital) on avalik-õiguslik juriidiline isik, mille tegevuse 
eesmärk on kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi edendamine ning kultuuriehitiste rajamise 
ja renoveerimise toetamine rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise 
kaudu.  
 
2017. aasta 12. oktoobril sõlmiti vastavalt Kultuurkapitali nõukogu 29.03.2016 protokolli nr 2/2016-
S09 otsusele nr 3 leping Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) juurdeehituse avalikus kasutuses 
oleva kontserdisaali rajamise toetamiseks kuni 5 miljoni euroga. 
 
2017. aastal oli jätkuvalt Kultuurkapitali investeerimisportfelli valitsejaks LHV Pank AS.  

 
Kultuurkapitali nõukogu 
Kultuurkapitalil on 11-liikmeline nõukogu, mille esimeheks on kultuuriminister. 2017. aastal toimus 
nõukogu liikmete vahetus. Kultuurkapitali nõukogu koosneb lisaks kultuuriministrile sihtkapitalide 
poolt valitud esindajatest, kultuuriministri nimetatud esindajast ning rahandusministri nimetatud 
esindajast.  
 
Nõukogu liikmed 18.12.2015 kuni olid: 
Indrek Saar, kultuuriminister – nõukogu esimees 
Are Eller – kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja 
Karlo Funk – audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja 
Monika Larini – näitekunsti sihtkapitali esindaja 
Aet Maatee – rahvakultuuri sihtkapitali esindaja 
David O’Brock – kultuuriministri esindaja 
Lemmi Oro – rahandusministri esindaja 
Peeter Pere – arhitektuuri sihtkapitali esindaja 
Triin Soone – kirjanduse sihtkapitali esindaja 
Tiia Teder – helikunsti sihtkapitali esindaja 
Berit Teeäär – kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja 
 
Nõukogu liikmed alates 30.11.2017 on: 
Indrek Saar, kultuuriminister – nõukogu esimees 
Are Eller – kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja 
Andrus Raudsalu – audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja 
Monika Larini – näitekunsti sihtkapitali esindaja 
Aet Maatee – rahvakultuuri sihtkapitali esindaja 
David O’Brock – kultuuriministri esindaja 
Urmo Merila – rahandusministri esindaja 
Peeter Pere – arhitektuuri sihtkapitali esindaja 
Eneken Laanes – kirjanduse sihtkapitali esindaja 
Tiia Teder – helikunsti sihtkapitali esindaja 
Anu Allas – kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja 
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Sihtkapital on Kultuurkapitali struktuuriüksus, kelle ülesanne on Kultuurkapitali nõukogu poolt 
konkreetsele kultuurivaldkonnale eraldatud raha jaotamine esitatud taotluste alusel ja omal 
algatusel. Kandidaate sihtkapitalide nõukokku saavad esitada vastavate kultuurialade ühendused ja 
kandidaat peab olema vastavas valdkonnas tegutsev isik. 2017. aastal valiti uued sihtkapitalide 
nõukogude koosseisud. 
 
Maakondlik ekspertgrupp on igas maakonnas tegutsev Kultuurkapitali struktuuriüksus, kelle 
ülesanne on Kultuurkapitali nõukogu poolt maakonna kultuurivaldkonnale eraldatud raha jaotamine 
esitatud taotluste alusel ja omal algatusel. Ekspertgruppe on 15 ning koosseisud valitakse kaheks 
aastaks. Ekspertgruppide koosseisu esitatakse kandidaadid maakonna kultuurivaldkonnas 
tegutsevate isikute hulgast. 2017. aastal valiti uued ekspertgruppide koosseisud.  
 
Eesti Kultuurkapital toetab Eesti Kultuurkapitali seaduses nimetatud kultuurivaldkondi alkoholi- ja 
tubakaaktsiisist ning hasartmängumaksust laekuvatest tuludest, põhikapitalilt teenitavast tulust, 
Kultuurkapitali heaks tehtavatest varalistest annetustest ja pärandustest, muust majandustegevusest 
tulenevast tulust ja muudest laekumistest.  
 

Mis toimus Kultuurkapitali kaasabil 2017. aastal 
 
2017. aastal jätkas Kultuurkapitali Eesti Rahva Muuseumi (ERM) uue hoone ehituse finantseerimist 
läbi üürimaksete kapitalikomponendi rahastamiste. Kultuurkapitali, ERMi ja Riigi Kinnisvara 
Aktsiaseltsi (RKAS) vahel sõlmiti 17.06.2013 leping nr I-13/1 ERMi uue hoone rajamise 
finantseerimiseks. Lepingujärgselt rahastab Kultuurkapital ERMi rajamist maksimaalselt summas 75, 
693 miljonit eurot.  
Perioodil 2013-2016 finantseeris Kultuurkapital ERMi uue hoone rajamist  37,135 miljonit euroga, 
RKAS investeeris ERMi ehitusse 37,173 miljonit eurot ning ERM 2,708 miljonit eurot. 
 
Alates 1.01.2017 hüvitab ERM RKASile tehtud investeeringud (koos intressidega) üürimaksete kaudu 
(kapitalikomponendi 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 rajamist finantseeritud summas 43,963 miljonit eurot.  
 
Kultuurkapitali toel valmiv Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (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 18,712 miljonit eurot.  
Suurimad projektid, mis Kultuurkapitalilt rahastust said, olid järgnevad: 

 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 „Mängufilmi SANDRA SAAB TÖÖD tootmistoetus“ summas 
118 000 eurot; 

 Alasti Kino OÜ  projekt „Mängufilmi "Rain" tootmine“ summas 115 000 eurot. 
 
2017 aastal sai Kultuurkapitali tõlkeprogramm Traducta 40 000 eurose sihtotstarbelise 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. 
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Kultuurkapitali nõukogu lisas omalt poolt Traductale samuti 40 000 eurot, et tõlgitud teosed saaksid 
ka kirjastatud. 
 
Traducta programmi juurde loodi 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. 
 
Järgnevalt ülevaade tegevusest vastavalt sihtkapitalide, Kultuurkapitali programmide komisjonide ja 
maakondlike ekspertgruppide tegevusaruannetele. See on koond sellest, mida sihtkapitalide 
nõukogude liikmed ja eksperdid on oluliseks pidanud. 
 

Sihtkapitalide tegevus 
 
Ka 2017. aastal seisis iga Kultuurkapitali sihtkapital hea oma valdkonna elujõulisuse eest ning selle 
täitmiseks jagati mitmeid toetusi ja stipendiume. Peale selle algatati valdkonniti erinevaid 
stipendiumiprogramme.  
 
Sihtkapitalidele esitati 2017. aastal taotlusi 25,307 miljoni euro ulatuses ja eraldusi tehti  16, 649 
miljoni euro ulatuses. Võrreldes 2016. aastaga ei erine taotluste ja eralduste summad 
märkimisväärselt. 
 
Arhitektuuri sihtkapital  
2017. aastal tegutses sihtkapital samas koosseisus kui 2016. aastal ning laias laastus ka samadest 
põhimõtetest lähtudes. Suuremateks prioriteedimuutusteks ei tekkinud vajadust – jätkuvalt on 
eesmärgiks valdkonna algatuste kvaliteedipõhine toetamine, sihtkapitali alla kuuluvate erialade ja 
erialaühenduste (arhitektuur, sisearhitektuur, disain, maastikuarhitektuur, arhitektuuriajalugu jm) 
õiglane ja tasakaalustatud kohtlemine, erialaliitude puhul mh arvestades nende liikmeskonna 
suurusega; samuti ühte tüüpi taotluste eelarvete õigustatuse võrdlev kaalumine.  
 
Arhitektuuri sihtkapitali eesmärgiks on toetada projekte, mis aitavad kaasa ruumilise ja ainelise 
keskkonna mitmekesistumisele, arhitektuuri, disaini ja linnaruumi kvaliteedile ja 
kasutajasõbralikkusele, valdkonna mõtestamisele ja teavitustööle, nii eksperimenteerimisele ja 
tulevikkuvaatamisele kui ka olemasoleva väärtustamisele ja väärtusliku säilitamisele. Püütakse hoida 
head tasakaalu nende erinevate suundade vahel, tagada järjepidevust kui kindlasti ka anda võimalusi 
uutele ja värsketele algatustele. 
 
Arhitektuuri sihtkapitali eripäraks on institutsionaalsete taotluste suur ülekaal ning suhteliselt suur 
jätkuvate ja regulaarsete projektide hulk. Tehakse koostööd valdkonna oluliste institutsioonidega 
nagu erialaliidud, Arhitektuuri- ja Disainikeskus, Kunstiakadeemia ning muuseumid ja tegutsetakse 
selle nimel, et suuremad projektid ja algatused saaksid konsulteeritud juba enne taotlusvooru 
jõudmist. Samuti suunatakse eri osapooli suuremale koostööle, et konsolideerida nii rahalist kui 
vaimset ressurssi.  
 
Uue jõulise projektina on tulnud arhitektuurse valgustuse ja linnaruumi valgustemaatikaga tegelev 
Tartu Valgusfestival TAVA, mille puhul on sümpaatne, et korraldajateringi on kaasatud kõik teemaga 
kursis olevad kohalikud professionaalid ning ettevõtmisel on hea rahvusvaheline haare ja ka 
läbimõeldud tulevikkuvaatav aspekt teha teavitustööd linnaruumi valgustuse projekteerimise, 
valgusreostuse jm teemadel. Samuti on sümpaatne, et vahelduseks pürib eriala suurürituseks festival 
väljaspool Tallinna (TAVA18).  
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Uusi toetusprogramme ega stipendiume ei algatatud. Olemasolevatest teavitati efektiivsemalt. 
Rahastuse põhimõtteid täpsustati ning tundub, et valdkonna projektid leiavad hetkel vajaliku 
stipendiumi või programmi.  
 
Sihtkapitali panus valdkonda on kahtlemata väga suur, eriti kui võrrelda jaotatavaid summasid 
näiteks Kultuuriministeeriumi avatud taotlusvoorude omadega. Protsentuaalselt suurim osa 
toetustest läheb hetkel erialaliitude tegevuskuludeks, mis tagab neile tegutsemiseks vajaliku 
stabiilsuse, võimaldab seista loomingulise liikmeskonna eest, korraldada vajalikke üritusi, 
teavitustööd ja muud.  
 
Osakaalult järgmised on ürituste korraldamine, trükiste publitseerimine ja näituste korraldamine ehk 
tegevused, mis on valdavalt suunatud väga laiale publikule. Samuti on nende ettevõtmiste puhul 
enamasti Kultuurkapitali toetuse osakaal eelarves domineeriv. Lisaks on sihtkapitali panus väga suur 
kõikvõimalike õppimisega seotud projektide puhul, mis võimaldavad arhitektuuri- ja disainiharidusele 
riiklike õppekavade kõrval lisaväärtust ja sageli väga väärtuslikku rahvusvahelist mõõdet – õppe-, 
uurimis- ja praktikareisid, rahvusvahelised workshop’id ja seminarid, külalisettekandjad ja –kriitikute 
tasud. Kuigi ruumihariduse rahvusvahelise suhtluse ja integreerimise ettevõtmised on väga olulised, 
tunnetatakse, et selle finantseerimine peaks vähemalt osaliselt tulema haridusvaldkonnast endast.  
Sihtkapital loodab neil teemadel tulevikus teha Haridusministeeriumiga tulemuslikumat koostööd.  

 

Kirjanduse sihtkapital  
Sihtkapital lähtub toetuste jagamisel kirjanduse sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste 
määramise, taotlemise ja taotluste menetlemise korrast. Põhieesmärgiks on jätkuvalt toetada 
kõrgkirjanduslikku originaalloomingut, selle tõlkimist ja uurimist. Sellest tulenevalt on  prioriteediks 
autorite (kirjanike, tõlkijate, kirjandusuurijate) loometöötoetused ja aastastipendiumid. Samuti 
toetatakse sellise loomingu väljaandmist (trükikulud) ja populariseerimist erinevate kirjandusürituste 
(festivalid, konverentsid, loengud, kirjanduslikud kohtumised) kaudu. Sel eesmärgil toetab sihtkapital 
ka kirjanduskultuuri edendavate üksikisikute, ühingute ja asutuste ettevõtmisi ning kirjandusalast 
rahvusvahelist suhtlust (reisid, messitoetused). Sihtkapital rahastab kirjandusvaldkonna parimate 
tunnustamist väljakujunenud kirjanduspreemiate süsteemi kaudu. Need prioriteedid aasta jooksul ei 
muutunud. 

 
Tulenevalt Eesti raamatuturu väiksusest, ei ole kirjanikel erinevalt teistest loomeinimestest võimalik 
end reeglina oma loominguga elatada ja seetõttu on sihtkapitali poolt määratavatel 
aastastipendiumitel ja loometöötoetustel väga oluline panus algupärase kirjandusliku loomingu 
edendamisele ja taseme tõstmisele. Kirjanikud vajavad võimalust loomingule pühenduda. Alates 
kirjanikupalga sisseviimisest 2015. aastal on olukord paranenud, kuid sihtkapital otsib jätkuvalt 
võimalusi loometöötoetuste tõstmiseks, mis ei ole seni olnud kaugeltki piisavad, eriti pikemate 
proosavormide nagu romaan puhul. 

 
Tulenevalt kirjandusvaldkonna spetsiifilisusest toetab sihtkapital järjepidevat väga paljusid olulisi 
algatusi, mis aitavad kaasaegset kirjanduskultuuri käigus hoida ja arendada. Üheks huvitavaks näiteks 
oli kindlasti Tartu Oskar Lutsu nimeline linnaraamatukogu "Jutupeatus", mis viis Eesti avalikku ruumi 
100 eesti kirjanduse teost (www.jutupeatus.ee). 

 
2017. aastal lisandus sihtkapitali aastaauhindade hulka uus kategooria mõttekirjanduse tõlkeauhind 
ja emakeelepäeval anti üle selle kategooria esimene preemia. Mõttekirjanduse tõlkijate 
tunnustamisega annab sihtkapital oma panuse maailma mõtteloo jõudmisse Eestisse ja selle 
kvaliteetsesse tõlkimisse. 
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Sihtkapitali panus kirjanduse valdkonda on määrava tähtsusega. Kirjanikupalga kõrval on sihtkapitali 
loometööstipendiumid ja aastapreemiad ainus viis algupärase kõrgkirjanduse toetamiseks, mis ei 
saaks puhtalt turumajanduse tingimustes eksiteerida. 

 
Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital 
Sihtkapitali üldised lähtekohad on sarnased viimaste aastate prioriteetidega: tehakse konstruktiivseid 
ja laiapõhjalisi otsuseid, toetada nappide vahendite piires võimalikult paljusid loomeinimesi ja 
projekte, mitte jätta ühtegi valdkonda või taotluste kategooriat süsteemselt ebavõrdsesse olukorda, 
pöörata erilist tähelepanu regionaalseid kunstivälju arendavatele projektidele. Reisitoetusi antakse 
arvestades konkreetse inimese panust Eesti kunstiväljale ja reisi loodetavat tulemuslikkust. Toetust 
mahukatele ja kallistele trükistele (mida planeeritakse järjest rohkem) antakse arvestades trükise 
aktuaalsust ja vajalikkust. Endisest veel rangemalt jälgitakse institutsioonide ja eraisikute suhteid 
projektide planeerimisel ja toetuse taotlemisel. Vahendite vähesuse ja juba praegu jagatavate 
paljude tegevustoetuste tõttu ei võtnud sihtkapital 2017. aastal uusi pikaajalisi kohustusi. 

 
Sihtkapital lähtub ühelt poolt preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise korrast ning peab 
samas silmas seda, mis toimub kultuuriväljal nii sisulises kui ka praktilises plaanis. Tulenevalt 
protsessidest ja uutest nähtustest 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 vastutust pikaajaliste traditsioonide toetamisel. Samuti peab sihtkapital 
silmas, millised on toetust taotlevate projektide võimalikud muud rahastuse allikad ja milline on 
kultuurivälja üldine finantsdünaamika (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 
(vabakutselisest) kunstnikkonnast. 
 
Sihtkapitalile esitatakse väga palju häid projekte ja endiselt on väga keeruline valida suurte, pika 
traditsiooniga kunstiürituste ja uute, riskantsemate algatuste toetamise vahel. Loomulikult püüab 
sihtkapital teha mõlemat, isegi kui uue algatuse järjepidevuse ennustamine on raske. Väga 
positiivselt jäi silma Tallinna Fotokuu järjest suurem haare, professionaalsus ja nähtavus. 

 
Rahaliste vahendite nappus 2017. aastal uusi stipendiumiprogramme luua ei võimaldanud. 
 
Võib öelda, et ilma Kultuurkapitalita ei oleks Eesti kunstielu selline nagu me teda täna tunneme. 
Kultuurkapitali panus valdkonda on äärmiselt oluline ning ootused sihtkapitalile sellega seoses 
õigustatult suured. 

 
Audiovisuaalse kunsti sihtkapital 
Sihtkapitali prioriteediks on sarnaselt eelnevatele aastatele toetada Eesti audiovisuaalmaastikku kogu 
oma mitmekesisuses. See tähendab, et sihtkapital püüab olla heaks partneriks eelkõige filmide 
arendamisel ja tootmisel, kuid unustamata seejuures, et filmide tegemise kõrval on oluline 
võimaluste piires toetada ka kinopubliku arendamist Euroopa väärtfilmi kino näitamise ja 
filmiürituste korraldajate kaudu, panustada loomestipendiumitesse ning filmitegijate koolitusse.  
 
Endiselt on kasvav toetuste suund ka välislähetused. Üha enam on Eesti filmide autorid kutsutud osa 
võtma välisfestivalidest ja filmide produtsendid võtavad aasta-aastalt aktiivselt osa filmiturgudest.  

 
Neli aastat tagasi käivitas sihtkapital koos Eesti Filmi Instituudiga (EFI) üheaastaste loominguliste 
stipendiumite programmi, mis on seni saanud väga head tagasisidet ja millega kindlasti jätkatakse. 
Samuti jätkati Eesti Filmi Instituudiga sel aastal mikroeelarveliste mängufilmide konkursiga, mille 
raames toetatakse kahte filmi.  
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Sihtkapital toetab eelkõige kodumaist filmikunsti ja autoreid, kuid selle kõrval panustatakse  
jõudumööda ja valikuliselt ka vähemuse kaastootmise projektidesse, juhul kui see pakub kunstilisi 
väljakutseid ka kodumaistele loovisikutele. Toetatakse neid projekte, mis ei pruugi olla 
majanduslikult „tulusad“, aga on rahvuskultuuri edendamise seisukohast olulised.  

 
Audiovisuaalse kunsti sihtkapital jätkas Eesti filmi- ja teleauhindade (EFTA) gala formaadi 
edasiarendamist koostöös EFI’ga ning panustas Kultuuriministeeriumi ning Eesti Filmi Instituudi 
kõrval ürituse korralduseelarvesse. EFTA gala eesmärk on tunnustada filmi- ja televaldkonna 
professionaale ning tutvustada lähemalt ka nende erialade esindajaid, kes enamasti kaadri taha 
jäävad. 

 
2017. aastal tõsteti elutöötoetuse summat 580 eurolt 770 eurole. 

 
Sihtkapitali panus on igal juhul väga mõjus ning täna saavad Eestis vaid mõned väga üksikud filmid 
valmida ilma Kultuurkapitali toetuseta. Erandiks olid siin muidugi EV100 filmid. 
 
Kultuurkapitalist on võimalik saada toetust projektidele, mis on keskmisest „kummalisemad“, kuna ei 
ole sundust tagada kohest populaarsust või laialdast kasumlikkust. Kultuurkapitalil on võimalik 
toetada projekte, mille väärtus saab ilmsiks pikema aja jooksul ja mille kohene mõju ei pruugi olla nii 
ilmne. 
 
Helikunsti sihtkapital  
Sihtkapitali töö lähtepunktid olid järjepidevad ja samad, mis eelmisel aastal. Helikunsti sihtkapitali 
preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord sai uue redaktsiooni, kuid muutused ei olnud 
põhimõttelist laadi. Sihtkapital muutis pedagoogipreemia suurust (nüüd 1000 eurot) ja täpsustas 
taotluste lisamaterjali nõudeid.  
 
Helikunsti sihtkapitali prioriteedid on loometöötoetused ja stipendiumid loovisikutele, 
muusikasündmuste korraldamise toetamine ja mitmesugused õppestipendiumid. Samuti toetati 
mitmeid projekte, mis viisid eesti muusika rahvusvahelisele areenile. Rohkem kui eelmistel aastatel 
toetati heliloojate loometööd. 
 
Sihtkapitali strateegia rajaneb toetuste ja stipendiumide jagamise korrale ja arvestab eelmiste 
komisjonide kogemust ning traditsioone, samas arvestades arenguid ja muutusi valdkonnas. 
 
Helikunsti sihtkapital toetab järjepidevalt valdkonna tähtsamaid festivale: Eesti Muusika Päevad, 
Pärnu Muusikafestival (Eesti suurim klassikafestival), Jazzkaar, Viljandi Pärimusmuusika Festival, 
nüüdismuusikafestival Afekt jt. Olulist toetust saavad paljud valdkonna projekt-kollektiivid nagu 
Põhjamaade Sümfooniaorkester, Eesti Festivaliorkester jt. Paljud EV100 pühendatud 
muusikaprojektid said sihtkapitalist toetust. Uutest taotlejatest võiks esile tuua 
klaverimuusikafestivali "Virmalised", mis sai toetust 2017. aastal, toimus esmakordselt 2018. aastal ja 
suutis köita publikut ning saavutada meediatähelepanu.  

 
Helikunsti sihtkapitali stipendiumide ja toetuste programmide nimekiri on väga mahukas ja 
paljuhõlmav ning uuteks algatusteks polnud vajadust.  
 
Helikunsti sihtkapitali panus on muusika valdkonnale mõõtmatult oluline. Kultuurkapital on Eesti 
muusikaelu üleval hoidja.  
 
Näitekunsti sihtkapital 
Sihtkapital tegi otsuse prioriteetide suhtes: keskenduda põhiliselt professionaalse etendustegevusega 
seotud loovisiku loometöö ja enesetäiendamise toetamisele ja vähendada sujuvalt toetust riiklikult 
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rahastatud institutsioonidele, harrastusteatrite tegevusele ja huviharidusele. Jätkuvalt ei toeta 
sihtkapital produtsentide töötasusid, et ärgitada projektidele lisarahastuse leidmist. 
 
Tulevikus tahab näitekunsti sihtkapital toetada vähem produktsioone suuremas mahus, et tõsta 
nende kvaliteeti ja võimaldada silmapaistvatel loojatel pühenduda oma tööle. Samuti toetada 
erialaliitude sihtotstarbelist tegevust ja luua keskkond, kus teatriga seotud inimesed saaksid ennast 
täiendada ja luua ilma, et peaks produktsioonides osalema. 

 
Tekkinud on mitmeid uusi loomingulisi kollektiive, mis aktiivselt tegutsevad - Must Kast, Teater KELM, 
NU Performance festivali hüppeline suurenemine ja rahvusvahelistumine. 
 
Aastal 2017 kuulutati välja Kalju Komissarovi nimeline stipendium Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia tudengite enesetäienduseks välismaal. 
 
Sihtkapitalil on väga suur panus ühiskonda olles kõige suurem rahastaja sõltumatutele 
etenduskunstnikele. Sellega seoses on näitekunsti sihtkapitali tegevus kõrgendatud tähelepanu all ja 
vastutus on suur.  
 
Rahvakultuuri sihtkapital  
Rahvakultuuri sihtkapitalil on äärmiselt keeruline välja valida kindlat ja konkreetset prioriteeti, sest 
sihtkapitalile laekub toetuste taotlusavaldusi väga laiast spektrist ning alavaldkondadest. Oluline on 
täna pigem, et on suudetud korrastada rahvakultuuri sihtkapitali süsteemi ja taotlusi hinnatakse 
teemavaldkondade kaupa. 
Alateemade valdkondi on väga palju: Toetatakse järgmist:  

 Käsitöö valdkond 

 Tantsu valdkond 

 Orkestrite valdkond 

 Muusikavaldkond 

 Kooride valdkond 

 Harrastusteater 

 Folkloor, pärimus 

 Muuseumid 

 Raamatukogud 

 Film 
 
Rahvakultuuri alaste tegevuste toetusvaldkonnad on: 

 Rahvakultuuri keskseltside tegevustoetus 

 Loovisiku toetamine, tunnustamine 

 Juubelitoetused 

 Üleriigiliste sündmuste korraldamine 

 Ülemaakondlike sündmuste korraldamine 

 Festivalide korraldamine 

 Näituste korraldamine 

 Ürituse korraldamine 

 Koolituste korraldamine 

 Kultuuripärandi jäädvustamine 

 Helisalvestuste teostamine 

 Trükiste koostamine ja välja andmine 

 Osalemine konkurssidel, festivalidel väljaspool Eestit (sõidukulud) 

 Pillide soetamine 

 Rahvariiete soetamine 
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Ajapikku on lisandunud rahvakultuuri tegevusvaldkonnale ka kultuuriväärtuste alavaldkonnad, mis on 
teinud taotluste ekspertiisi veel mitmekihilisemaks ning töö- ja ressursimahukamaks olukorras, kus 
rahvakultuuri sihtkapitali eelarve pole tõusnud. 2017. aastal eraldati toetusi vaid 60,5%ile taotlejatest 
ehk ligi 40% taotlustest polnud võimalik rahuldada. Rahaliste vahendite tegelikke vajadusi suudeti 
rahuldada ootustest veelgi vähem ehk 41,1% ehk umbes 60% ootustest vähem. 
 
Eelpool kirjeldatud olukord – alavaldkondade paljusus, raha vähesus, taotluste paljusus – ei võimalda 
rahvakultuuri valdkonnas tekitada uusi algatusi ja uusi järjepidevusi. Ka seniste traditsioonide 
jätkamine on heitliku iseloomuga. Sihtkapitali otsuste tegemine on täna projekti- ja hetkesituatsiooni 
põhine, mis omakorda ei anna võimalusi mõjutada ja suunata pikemaajalisi trende. 
 
2017. aastal tõsteti rahvakultuuri valdkonna elutöötoetuste määra 560 eurolt 770 eurole. Selle 
muutuse tingis vajadus ühtlustada elutöötoetuste suuruse määr teiste sihtkapitalidega. 
Rahvakultuuri sihtkapital annab elutöötoetust 30-le väärikale rahvakultuuri valdkonna tegijale.  
 
Rahvakultuuri sihtkapital on teinud oma parima, et toetada valdkonna tegijate initsiatiivi, lähtudes 
sellest, et ükski alavaldkond ei jääks katmata. 
 

Kehakultuuri ja spordi sihtkapital 
Üldpõhimõtted toetuste määramisel aasta jooksul ei muutunud. Tulenevalt kehakultuuri ja spordi 
sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise korra muutmisest vähenes toetuse 
kategooriate arv, mis lihtsustas sihtkapitali tööd. 
 
Prioriteetideks olid võistluste korraldamise, võistlustel osalemise, rahvaspordi ja teiste üleriigiliste 
projektide toetamine spordi- ja liikumisharrastuse laiendamise eesmärgil. Treeningettevalmistuse 
toetamisel oli prioriteediks edukate ja andekate noorte sportlaste eneseteostuse toetamine, kes veel 
EOK või teistest allikatest regulaarset toetust ei saa. Samuti peeti tähtsaks koolitustel osalemist ja 
korraldamist ning nende spordiorganisatsioonide toetamist, kelle esindajad kuuluvad oma valdkonna 
Euroopa või maailma organisatsioonide juhatustesse.  

 
Toetuste määramise tulevikunägemuse kohaselt väärtustatakse veelgi enam mõõdetavaid 
projektipõhiseid taotlusi ja vähendatakse spordialade katusorganisatsioonide põhitegevuse toetamist 
(nt koondiste ettevalmistus). Oluline on parandada ka taotlejate taotluse esitamise kultuuri. Jätkuvalt 
tuleb ette, et jaotusvooru laekuvad taotlused, kus eelarve on kas liiga üldine, selgelt üle paisutatud 
või siis küsitakse toetust põhimõtteliselt teostamatule plaanile. Üldiseks põhimõtteks on, et 
toetamise eelduseks on taotleja poolne kaasfinantseerimine vähemalt poole eelarve ulatuses, 
suuremate projektide juures otsitakse sihtotstarbelist osa/lõiku, mida toetada. Üldise strateegia 
seadmisel lähtutakse alati sihtkapitali eesmärgist, milleks on toetada üleriigiliselt või rahvusvaheliselt 
oluliste spordiürituste ja erinevate liikumisharrastuse sündmuste korraldamist Eestis, 
rahvusvahelisteks võistlusteks treeningettevalmistust, rahvusvahelistel võistlustel osalemist, spordile 
pühendunud inimeste tunnustamist ja innustamist ning regionaalse spordielu arendamist. 

 
Kultuurkapital on juba mitmendat aastat toetanud noorte maadlusvõistlust Tallinn Open. On 
äärmiselt sümpaatne, et kehakultuuri ja spordi sihtkapital on saanud kaasa aidata rahvusvahelise 
võistluse korraldamisele, millest on tänaseks saanud maailma suurim noorte maadlusturniir ligi 2000 
osalejaga. Oluline ja suure mõjuga on kindlasti ka sihtkapitali toetus EOK järelkasvuprojekti „Märka 
järgnevat põlvkonda“ koosseisu kuuluvate sportlaste treeneritele, mis järgib treeneritöö 
väärtustamise riiklikku prioriteeti. See on oluline ja reaalne tunnustus treeneritele, kellest paljud 
aitavad tipptasemel noorte arengule kaasa paljuski omast vabast ajast ja tahtest.  
 



Eesti Kultuurkapital                                2017 majandusaasta aruanne 

 12 

2017. a muutis sihtkapital toetuste jagamise korda lihtsamaks ja sellest tulenevalt uusi stipendiume 
või programme ei algatatud. 

 
Kultuurkapitali rolli spordivaldkonnas on olnud ja on jätkuvalt väga suur. Oluline tegur on, et 
kultuurkapitali vahendid toovad spordi rahastamisse juurde ajalist ja projektipõhist paindlikkust 
(riiklik rahastamine on eelarveaasta põhine, kultuurkapital jaotab toetusi 4 korda aastas). Lisaks ei 
kata riigi poolne spordi rahastamine kõiki olulisi gruppe ja projekte, või ei tee seda piisavalt. Nende 
toetamiseks on leitud võimalus läbi Kultuurkapitali, sh teenekad isikud ja elutöö- jm toetused, 
kirjastamistegevus (spordiloo jäädvustamine), regionaalseid algatused (millel on üleriigiline mõju), 
talendiprogrammid, inimressursi arendamine. 
 
Kultuurkapitali panus projektide toetuseks on rahaline, kuid selle olulisust ei saa alati hinnata 
numbritega. Näiteks väiksemate sündmuste puhul võib sõltuda 300 eurosest toetusest või toetamata 
jätmisest, kas sündmus toimub või ei. 
 

Kultuurkapitali nõukogu programmide tegevus 
 
Kultuurkapitali nõukogu on loonud kaks tõlkeprogrammi, Traducta ja Avatud Eesti Raamat (AER), mis 
2017. aastal edukalt tegutsesid. Mõlemal programmil on oma komisjonid, mis kogunevad neli korda 
aastas. 
 
2017. aastal taotleti Traducta programmist 194,3 tuhande euro ulatuses ja taotlusi rahastati kokku 
159,5 tuhande euro ulatuses ning AERist taotleti kokku 309,0 tuhande euro ulatuses ja taotlusi 
rahastati kokku 223,6 tuhande euro ulatuses. 
 
Traducta  
Traducta 2017. aasta rahajagamise prioriteedid olid - nagu ka eelmisel aastal - seotud eelkõige inglise 
keeleruumiga, püüti toetada võimalikult palju tõlget inglise keelde, üheks põhjuseks Eesti 
(kirjanduse) fookuses olek Londoni raamatumessil 2018. aastal (koos Läti ja Leeduga). 
 
Traducta toetab eesti väärtkirjanduse tõlkimist ja väljaandmist, üksnes professionaalseid tõlkijaid ja 
väljaandjaid ning üksnes otsetõlget eesti keelest võõrkeeltesse - tõlkija peab tõlke sihtkeelt valdama 
emakeelena. Kaudtõlkeid ehk tõlkeid mõne muu keele vahendusel toetatakse üksnes siis, kui 
tegemist on väga olulise teose tõlkega, väga hea kirjastusega ning puudub otsetõlke võimalus.  
 
2017. aastal toetatigi palju inglise tõlkeid. Edaspidi on huvitav jälgida, kuidas need inglise keele abil 
ka teistesse keeltesse tõlkimiseks huvi äratavad. 
 
2017. aasta on Traducta programmi jaoks eriline aasta, nimelt otsustasid kaks eraannetajat 
esmakordselt panna Traducta programmile õla alla ja toetada eesti kirjanduse tõlkimist ja 
väljaandmist võõrkeeltes - nii loodi Traducta põhirahastuse kõrvale 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 Walleti eelarve on 80 000 
eurot, millest poole on annetanud eraannetaja Eestist. Ülejäänud 40 000 on rahakotti lisanud Eesti 
Kultuurkapitali nõukogult.   
 
Alates 21. novembrist 2017 toetab Norsk Pengepung (Norra rahakott) eesti väärtkirjanduse tõlkimist 
norra, islandi, rootsi ja taani keelde. Norsk Pengepungi eelarve on 150 000 eurot ning selle on 
annetanud eraannetaja Norrast. 
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See, et eraisikud on otsustanud toetada oma rahaga just eesti kirjanduse tõlkimist näitab seda, et 
Traducta programmi on vaja, seda usaldatakse ja selle töösse tahetakse omaltki poolt panustada.  
 
Traducta komisjoni kuuluvad oma ala asjatundjad, kelle teadmiste ja võrgustiketa Traducta oma 
otsuseid teha ei saaks. Peab põhjalikult tundma mitte ainult eesti kirjandust, vaid ka 
kirjastamistegevust väljaspool Eestit, välismaiseid kirjastajaid ja eesti kirjanduse tõlkijaid. Komisjon 
on olnud oma otsustes professionaalne ja järjekindel, tagades selle, et eesti väärtkirjandus saaks 
tõlgitud parimate tõlkijate poolt ja antud välja professionaalsete välismaiste kirjastuste poolt.  
  
Avatud Eesti Raamatu sari (AER)  
AERi programmist toetati 2017. aastal 24 uue teose tõlke ettevalmistamist, neist kirjastuselt Ilmamaa 
15, Tartu Ülikooli Kirjastuselt 6 ja Eesti Keele Sihtasutuselt (edaspidi EKSA) 2 teost. 
 
Samuti toetati teoste koostamist, järelsõnastamist ja kommenteerimist ning raamatute avaldamist 
(toimetamine, litsentsitasu). 
 
Vastavalt 2017. a juunis kinnitatud täiendatud statuudile jätkati filosoofiliste ja teoreetiliste tekstide 
eesti keelde tõlkimise ning nende avaldamise toetamist. Seejuures toetatakse loometöötoetustega 
teoste koostamist, tõlkimist, kommenteerimist ja järelsõnastamist; projektitoetustega aga raamatute 
avaldamist (toimetamist ja litsentside soetamisi) ning e-raamatute valmistamist. 
 
Sellises mahus on saanud seda teha tänu AS Eesti Meedia (varasemalt AS Postimees Grupp) tehtud 
annetustoetusele. 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 programmikomisjon ise, 
kes teoste sisulisel valikul on tähelepanu pööranud eriti venekeelse pärandi tõlkimisele.  
 
Komisjoni töö tulemuslikkus sõltub tõlkijatest ja kirjastustest. Tõlkimise maksimaalajaks on võimalik 
valida kolm aastat, kuid tihtipeale on sellest tõlkijaile jäänud väheks ning on tulnud vormistada 
lepingu muudatus selle perioodi pikendamiseks. Mõnikord venib ka toimetamis- ja avaldamiskäik 
kirjastuses. Kõik see on komisjonist sõltumatu protsess ja selline venimine ei lase ka komisjoni 
liikmetel end hästi tunda. 
 
Ka 2017. aastal pööras komisjon erilist tähelepanu sõlmitud lepingute tähtaegade kontrollile ning kas 
nende pikendamisele või lõpetamisele. Sellist ranget joont jätkatakse ka edaspidi. 
 
Programmis on kujunenud põhikirjastajaks Ilmamaa, talle järgnevad Tartu Ülikooli Kirjastus ja 
Emakeele Sihtasutus (EKSA). Nii on sarja puhul praegu tuntav mõningane Tartu-kesksus, kuid see on 
seletatav näiteks TLÜ kirjastuse oma sarjadega, kuhu koondub tallinlaste jõud. 
 
Filosoofiliste tekstide asjatundlike tõlkijate arv on Eestis piiratud ning nende loomingule pole ka 
avaldamiskoha leidmisel raskusi.  
 
AERi sarjas on 2018. a aprillini (sh) ilmunud 206 teost. Koos pooleli olevate töödega on see väga suur 
panus Eesti kultuuri. Tänu eraannetaja toetusele on järgneval viiel aastal võimalik AERi programmi 
senises mahus jätkata, ja loodetavasti endiselt edukalt. 
 

Maakondlike ekspertgruppide tegevus 
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2017. aastal taotleti maakondlikelt ekspertgruppidelt kokku 4,723 miljoni euro ulatuses ning taotlusi 
rahastati kokku 2,066 miljoni euro ulatuses. Võrreldes 2016. aastaga ei erine taotluste ja eralduste 
summad märkimisväärselt. 
 
Siin mõned näited ekspertgruppide 2017. aasta tööst, mille on sõnastanud ekspertgruppide 
esimehed. 
 
Lääne-Virumaa ekspertgrupp 

Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupile oli võrreldes 2016. aastaga esitatud  taotlusi  

23 võrra vähem. Eraldatud summa oli eelmise aastaga võrreldes 6964 euro võrra väiksem ja 

eraldatud toetuste arv oli sama - 384 taotlust. Kuna ekspertgrupile eraldatud summa oli käesoleval 

aastal suurem siis sai toetusi rohkem toetada. Kõige enam eraldati toetusi juriidilistele isikutele  - 318 

taotlust. Maakonnas on paranenud esitatud taotluste sisu, mis on paremini läbimõeldud ja 

finantsiliselt kalkuleeritud.   

 

Ekspertgrupi meeskonda kuulusid väga mitmekülgsete teadmiste ja kogemustega inimesed, mis tegi 

taotluste rahastamise otsustamise lihtsamaks. Kõige paremini toetati maakondlikke projekte ja pika 

traditsiooniga üritusi.   

 

Nii mõnigi üritus/sündmus on maakonnas kestma jäänud just tänu Kultuurikapitali toele. 

Ekspertgruppi uus koosseis alustas tööd juuni kuus.  

 
Harjumaa ekspertgrupp 
2017. aasta oli  laste ja noorte kultuuriaasta, mis väärtustas meie järelkasvu nii looja kui publikuna. 

Harjumaa kultuurilugu aastal 2017 oli seotud toimunud peoga kui ka käesoleval aastal toimuva 

Harjumaa peo ettevalmistamisega, kuid ei puudunud ka traditsioonilised üritused nagu memme-

taadi lustipidu millest tänaseks on välja kujunenud Harjumaa põlvkondade pidu,  koolitantsu 

maakondlik voor, harrastusteatrite festivalid nii õpilastele kui täiskasvanutele, kontsertsari  

„Mõisamängud“ erinevates Harjumaa mõisates, kirikuklassika kontserdid, meie noorteorkestrite – 

puhkpilli, sümfoonia-rahvamuusika ja keelpilli toetamine. Juba aastaid on suurlavastustega 

Harjumaal ilma teinud Viimsi harrastusteater, toetatud on erinevate kollektiivide osalemist 

rahvusvahelistel festivalidel, mitmed isetegevuskollektiivid tähistasid oma ümmargusi 

tegutsemisaastaid  vahemikus 5 kuni 40 aastat. Kuna 2017 oli laste ja noorte aasta siis noortele ja 

lastele suunatud projektid moodustasid 25,72% rahastatud projektidest, toetust saanud projektidest 

moodustas sport 25,24% , eraldatud rahast 27%, eraldatud toetusest moodustab märkimisväärse osa 

koolisport, erinevad koolide vahelised meistrivõistlused ja noorte spordilaagrite korraldamine. 

Toetatud on erinevaid spordialasid nagu ujumine, korvpall, male, triatlon, puuetega inimeste 

spordipäevi, orienteerumist, Kalju Tiigi ja Aleksander Abergi mälestusvõitlusi.  

Läänemaa ekspertgrupp  
Läänemaa ekspertgrupi prioriteedid aasta jooksul ei muutunud ja need olid: 

 Maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri- ja spordisündmuste ning 
projektide korraldamine (nö maakonna-ülesed sündmused). 

 Maakonna esindamine riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. 

 Kohalike tegijate toetamine ja tunnustamine. 
 

Eelpool nimetatu on prioriteetne, see aga ei tähenda, et muud taotlused jääksid tähelepanuta. 
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Jälgiti, et rahastuse saaksid erinevad valdkonnad (kunst, kirjandus, näitekunst, tants jne). Püüti igati 
soodustada järjepidevust, aga samas ka jälgida, et uutel huvitavatel ideedel oleks samaväärne 
võimalus. 

 
Uutest eristuvatest projektidest jäid meelde Haapsalu Tšaikovski festival ja Hoog (kaasaegse tsirkuse) 
festival, millest esimene saab käesoleval suvel juba järje. 

 
Noorsportlaste alarahastatus tingis vajaduse suunata noori sportlasi või nende esindajad kirjutama 
taotlusi spordistipendiumile. Seda võimalust kasutatakse ja siinkohal tasub ehk ka mainida, et 
sporditaotluste kirjutamine on seoses teavitustööle oluliselt paranenud. 
 
Omavalitsused toetavad (või on võimelised toetama) kultuuri- ja noorteprojekte järjest vähem. Loov-, 
arendustegevuse ja esindamise jaoks rahalisi võimalusi sageli ei jätku. Tundub, et suur osa kohalikust 
kultuurist Läänemaal toimib tänu Kultuurkapitalil. Aidatakse hoida Haapsalu ja Läänemaa 
traditsioone ja võimaldatakse nii mõnelgi kultuuri-ja haridusasutusel ellu viia projekte ja rikastada 
oma tavapärast toimimist (näiteks Haapsalu kultuurikeskus, Haapsalu Kunstikool), rääkimata 
MTÜdest või klubidest, kellel ilmselt jääksid nende toetusteta aruandluskontserdid, näitused jms 
korraldamata. 
 
Järvamaa ekspertgrupp  
Hindas 2017. aasta koostööd väga heaks. 2017 alustas uus ekspertgrupi koosseis. Väga oluline on, et 
ekspertgrupi liikmed omavad head ülevaadet maakonna kultuuri- ja spordisündmustest, 
kollektiividest, tublidest tegijatest. Nii taotlemise kui aruandluse muutmine digipõhiseks on oluliselt 
kiirendanud ja lihtsustanud ekspertgrupi ja taotlejate tööd. 
 
Raplamaa ekspertgrupp 
2017. aastal alustas ka Raplamaal uus ekspertgrupi koosseis. Tööle asus ka ekspertgrupi uus 
kontaktisik.  
 
Ekspertgrupp omab head  ülevaadet Raplamaa kultuuri- ja spordielus toimuvast. Koosseisu 
vahetudes vaadati üle rahajagamise põhimõtted ja Kultuurkapitali tööpõhimõtted, kõik eksperdid 
said sellekohased materjalid.  
 
2017. aastal toetas ekspertgrupp mitmeid noortele suunatud projekte ja traditsiooniliste kultuuri- ja 
spordiürituste korraldamist maakondlikul tasandil. Need põhimõtted ja suunad on olnud 
prioriteetsed juba aastaid. 

 
Maakonna kõige suurem ja uuem projekt on festival Särin. Oli kaks suurt etenduse projekti 
maakonnas. Eelmisel suvel toodi lavakunstikateedri diplomilavastus Hageri vennaste koguduse 
palvemajja. Kevadel esitleti Rapla Kultuurikeskuses muusikali „Grease“. Mõlema korraldusega seotud 
inimestel on plaan etenduste traditsiooni maakonnas jätkata.  
 
Eelmisel aastal anti Pärt Uusbergile loometöötoetus EV 100 sünnipäevale pühendatud muusikalise 
teose komponeerimiseks. 
 
2017. aasta oli Raplamaal kultuuri- ja spordisündmuste rohke. Suuremad sündmused olid: Rapla 
Kirikumuusika Festival, Varbola Puupäevad, Märjamaa Folk, Juuru Orelisuvi, Kaparock, Kohila 
Rahvusvaheline Keraamikasümpoosium, festival Särin.  
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Lisaks toimus 2017. aastal hulgaliselt jooksuvõistlusi lastele ja täiskasvanutele. Toetati võrk- ja 
korvpalli, maadlust ja teisi spordialasid. Raamatukogud on elavnenud ning palju korraldati lastele 
suunatud lugemisüritusi. Kaunid kontserdid on jõudnud ka maakonna väikestesse rahvamajadesse.  
 
Maakonna vallad teevad koostööd ning suuremad sündmused on jagatud erinevate korraldajate 
vahel. Näiteks on erinevate valdade korraldada Raplamaa Laulukarussell, Raplamaa 
Rahvamuusikapäev, Raplamaa Harrastusteatrite Festivali, segakooride ja rahvatantsurühmade 
žanripäevad, Raplamaa memme-taadipidu.  
 
Raplamaa ekspertgrupp tunnustas 2017. aasta tegijaid: anti välja 7 aastapreemiat, 5 
kultuuripreemiat, kolmandat korda elutööpreemia ning kultuuripärli auhind. Seekord anti Raplamaal 
välja juba 12. kultuuripärl.  Koostöös Raplamaa Omavalitsuste Liiduga on seda tunnustust välja antud 
8 korda. 
 

Saaremaa ekspertgrupp 

Võrreldes 2016. aastaga võib tõdeda, et numbrilistes suurusjärkudes oli 2017. aasta väga sarnane 
eelnenud paari aastaga. Taotlusi esitati 2017. aastal vaid kolme võrra rohkem 2016. aastaga 
võrreldes, jagatav summa oli 4581 euro võrra suurem.  

Vähenenud oli vaid muude toetuste, stipendiumide ja preemiate  koguarv eraisikutele. 2016. aastal  
oli see 23 kogusummas 13 120 eurot ja 2017. aastal aga 9 kogusummas 5 800 eurot. 

Rahuldatud taotluste osakaal kogutaotluste arvust 78% (+1% kasvu võrreldes eelmise aastaga) ja  
rahuldatud taotluste osakaal kogutaotluste summast sama – 43%. 

Saaremaal on hoitud otsuste tegemisel üsna kindlat joont väga erinevate ekspertgruppide 
koosseisude puhul. Oluline on olnud toetada saartelt pärit andekaid noori (nii sportlased kui 
kultuuritegijad. Täna võib kinnitada, et see on ka õnnestunud. Nende andekate saarlaste side  
kodusaartega on tugev ja nad on alati valmis jagama oma teadmisi. 

Toetuste määramisel on eelistatud eelkõige saarlaste oma kultuurifestivalid, üritused ja spordi 
suurüritused ning kindlasti jälgitakse, et iga piirkond saartel oleks kaetud ja toetatud omakultuuri 
ning rahvaspordi jaoks vajalike vahenditega, et oleks tagatud järjepidevus ja kestvus. Eelkõige 
toetatakse projekte, mis on ühtviisi olulised nii saarlastele, kui omavad laiemat kõlapinda kogu Eesti 
ulatuses ja kaugemalgi. 

Väärtustataks käsitöö ja kultuurialaste õpitubade toimumist ja spordivaldkonna treenerite, 
eestvedajate koolitusi. Heameel on olnud toetada mitmeid saartel elavaid kunstnikke nende 
näitusetegevuse korraldamisel nii kodu- kui välismaal, samuti suuremaid kunstiprojekte, mida vaid 
omavalitsuste toel poleks olnud võimalik korraldada. 
 
Ida-Virumaa ekspertgrupp 
2017. aastal oli esitatud taotluste arv enam-vähem sama mis eelmisel aastal.  Kuna stipendiumide 
eraldamiseks saime vahendeid rohkem, kui eelmisel aastal, siis sel aastal on tõusnud rahuldatud 
taotluste osakaal kogutaotluste arvust 83 tasemele ja summast 54 %. Kümne aasta lõikes on see 
protsent sel aastal kõige kõrgem. 
Ekspertgrupi vahetus sujus ladusalt. Uued eksperdid kohanesid kiiresti ja otsuste tegemine möödus 
asjalikus õhkkonnas. Kahjuks ei saanud spordiekspert elu- ja töökoha vahetuse tõttu nii palju 
panustada grupi töösse, kui oleks eeldanud. 
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Sel aastal on tõusnud helikunsti taotluste arv. Seda just väljaspool meie maakonda tulnud artistide ja 
ürituste korraldajate tõttu. 
Uutest projektidest väärib märkimist: 
I Ida-Virumaa pärimustantsufestivali „Pärimuse Pundar“ korraldamine, Eesti Purjelaualiidu Fun 
võistluste sarja etapi korraldamine Narva-Jõesuus. Festival Mägede Hääl Kohtla-Nõmmel, Sillamäe 6 
tunni jooksu ja maratoni korraldamine, Sillamäe Lastekaitse Liidu projekt „EV200: Märka inimeses 
imet!“, rahvusvaheline tänavateatri festival „TaDaa!“Narvas, Narva arutelude päev „BAZAR 2.0“ 
 
2017. aasta toetustest väärivad märkimist järgmised suuremad projektid (alates 900 euro suurusest 
toetusest):   
Alutaguse suusamaraton, Alutaguse rattamaraton, „Põleva Kivi“ rattavõistlus, Ida-Virumaa 
meistrivõistlused, rahvusvaheline festival „Jazz Time 2017“ Sillamäel, Narva Koorikooli poistekoori 
osalemine rahvusvahelisel konkursil Viinis, Korvpalliturniir „Järve Karikas“, rahvusvaheline noorte 
korvpalliturniir „Jõhvi Cup“, Avo Talpase mälestusvõistluste korraldamine kreeka-rooma maadluses, 
Narva Muuseumi uue püsinäituse loomine, rahvusvahelise sportaeroobika võistluse "Kohtla-Järve 
Open Cup 2017, rahvusvaheline vabamaadluse turniiri "Kuldkaru Open 2017", Narva Energiajooks, 
vähemusrahvuste kultuurifestivali "Rahvuskultuuride loomepada", Jevgeni Mravinski nimelise XXI 
rahvusvaheline muusikafestival, 7 linna muusika festival, Jõhvi Balletifestival,Narva ooperipäevad 
„ContempArt“,  Ida-Virumaa kooliteatrite festival, Narva Linna Sümfooniaorkestri projekt Hans 
Christian Anderseni muusikaline muinasjutt „Ööbik“, Narva Kultuurimaja rahvatantsuansamblile Jun-
Ost rahvarõiva seelikute soetamine. 
Oluline on jätkuvalt ajalehe Põhjaranniku rubriigi  “Vaba aeg” toetamine, kus kõik soovijad saavad 
tasuta avaldada oma ürituste info. 
 
2017. aastal on toetatud järgmiste raamatute väljaandmist: 
Anneli Lamp luulekogu "Kõik on tähtis";  
Szilard Tibor Toth artiklikogumik "Vabaduse kontsept Ida-Euroopa kirjandustes"; 
Purtse Jõe Arenduskeskus MTÜ Virumaa pärimusel põhineva muinasjuturaamat "Virumaa viguriga 
lood"; 
ART & MEDIA MTÜ Antipa Moltšuni (Nikolai Kolesnikovi) luulekogumik; 
Narva Muuseum SA Kreenholmi album; 
Toila Vallavalitsus Toila valla kultuuriloo raamat „Eesti Kultaranta“; 
Kirjastus Canopus OÜ Arhitektide Liidu liikme A.-L. Kerge raamat "Tudulinnast Eesti kongressile"; 
Arthur Seppern raamat "Levimuusika Ida-Virumaal sõnas ja pildis" täiendatud versioon  
 
Kokkuvõttes on kultuurkapitali abiga toimunud sündmused rikastanud oluliselt maakonna kultuuri-ja 
spordielu. Kultuurkapital on  saanud asendamatuks osaks rahvakultuuritraditsioonide  hoidmisel ja 
edasiarendamisel, spordielu elavdamisel ja liikumisharrastuse propageerimisel.  
Kultuurkapitali tunnustussüsteem on heaks motivaatoriks loome-ja spordiinimestele ning ürituste 
korraldajatele.  2017.aastal andis ekspertgupp välja  Kultuuripärli, elutööpreemia,  5 aastapreemiat ja 
3 tunnustuspreemiat. 
 
 
Pärnumaa ekspertgrupp 
Pärnumaa prioriteetideks on üle-maakondlikud ja Pärnumaal toimuvad rahvusvahelised 
suursündmused, maakonna esindamine riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, Pärnumaa kultuuri- ja 
spordimaastikul silma paistnud loovisikud ja sportlased ja kohalikku kultuurielu oluliselt elavdavad 
sündmused, millest saab osa võimalikult lai avalikkus. Meeldejääv projekt oli tänavaspordi 
suurvõistlus Kuldrula 2017.   

 
Suurim probleem on rahalise ressursi nappus. Toetada sai 36,9% mahus kõigi taotluste kogumahust. 
Keskmiselt eraldati projektidele 368,00 eurot.  
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Hiiumaa ekspertgrupp  
Põhiline prioriteet oli noorte osavõtt üritustest väljaspool maakonda. Prioriteet ei muutunud ja 
transpordikulude osakaal eraldustes oli suurim. Laiem strateegia on toetada võimalikult rohkem 
vabaühenduste projekte võrreldes kohaliku omavalitsuse asutustega. Vabaühenduste projektid 
jääksid ilma kultuurkapitali toeta ära. Seepärast on kultuurkapitali panus hindamatu. 
Suurimad projektid olid seotud Koolinoorte XII laulu- ja tantsupeoga “Mina jään”, aga ka 
suvesündmused nagu näiteks saunafestival. Uusi stipendiumi programme ei algatatud. 

 
Tartumaa ekspertgrupp 
Tartumaa ekspertgrupp ei ole jaotuspõhimõtteid muutnud sest 2017. aastal alustanud uus komisjoni 
koosseis ei leidnud vajadust seda teha. Oma järjepidevusega on näidanud endid mitmed ürituste 
korraldajad: Puhkpilliorkester Tartu korraldab igal aastal rahvusvahelist üritust „Mürtsub pill“, 
Pimedate Ööde Filmifestival korraldab filmide näitamist; Veigel Tiit korraldab igal aastal üritust 
„Klarnetisuvi“; võistlustantsuklubi Dancin Machine korraldab rahvusvahelisi tänavatantsfestivale; 
Triinu Nutt korraldab juba aastaid Tartu tantsuklubi üritusi, võimlemisklubi „Rütmika“ võimlemispeod 
saavad üha suurema ja laiahaardelisemad mõõtmed jne. 
 
Tartumaal uusi stipendiumide ja toetuste programme ei algatatud. Ka Tartumaal on projektideks alati 
oluliselt enam küsitud kui on olnud võimalik eraldada.  
 
Põlvamaa ekspertgrupp 

Põlvamaa ekspertgrupp lähtus projektitoetuste jagamisel Põlvamaa ekspertgrupi preemiate, 
stipendiumide ja toetuste määramise korrast ja mingeid põhimõttelisi muudatusi 2017. aastal ei 
olnud.  

Ekspertgrupi jaotusstrateegia määrasid suuresti laekunud taotlused, nende sisu ja valdkond. 
Eralduste määramisel jälgis Põlvamaa ekspertgrupp, et erinevad kultuuri tegevusvaldkonnad oleks 
võimalikult ühtlaselt toetatud, samas on selge, et näit. rahvakultuuri valdkonnas oli taotlusi oluliselt 
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 omale erinevaid väljundeid kultuuri- või spordivaldkonnas on suur ja igasugune 
toetus - kui väike see ka teinekord ei ole - on erinevate sündmuste korraldamisel suureks abiks.  

Põlvamaa ekspertgrupp esitas tunnustuspreemia Aasta tegu 2017 nominendiks Intsikurmu 
muusikafestivali korraldaja MTÜ Munalinn, lähtudes selle kultuurisündmuse kvaliteedist ja olulisusest 
Põlvamaale. 

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 töökoosolekud meeldivas ja töises õhustikus.    

Stipendiumide ja toetuste taotlused ning eraldused 
 
Kultuurkapital võtab taotlusi vastu ja jagab toetusi neli korda aastas. Taotluste esitamise tähtajad on 
20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november. Statistika näitab, et iga jaotusega suureneb 
taotluste arv ning üha rohkem küsitakse toetust projektide rahastamiseks.  
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2017. aastal jätkati Kultuurkapitali nõukogu ja sihtkapitalide nõukogude varasemate algatuste 
toetamist ning projektide rahastamist esitatud taotluste alusel. Algatati lisaks uusi 
stipendiumiprogramme. 
 

Investeeringud 
 
Eesti Kultuurkapitali põhikapitali suuruseks on 2 109 084 eurot, mis on paigutatud 
investeerimisportfelli ja kinnisvarasse. 1 968 874 eurot ehk 93,4% Kultuurkapitali põhikapitalist on 
paigutatud investeerimisportfelli, mille eesmärgiks on tagada varade säilimine, likviidsus ning riskide 
hajutamine.  
Alates juulist 2016 valitseb Kultuurkapitali investeerimisportfelli LHV AS. Varade investeerimisel 
jätkati 2017. aastal konservatiivse investeerimispoliitika põhimõtteid, suuri riske võtmata.  
2017. aastal pakkus Kultuurkapitali investeerimisportfell 1,5% puhastootlust. Portfelli kasumiks 
kujunes 28 559 eurot ja varade maht kasvas perioodi lõpuks 1, 986 miljoni euroni. Portfellis on 
lubatud investeerida kuni 30% võlakirjadesse ja vähemalt 70% peaks olema hoiustes või vabas rahas. 
Hoiuseintressid püsivad jätkuvalt nullilähedal, mistõttu panustasid 2017. aastal hoiused vähesel 
määra portfelli kasvu.  

Enamus portfelli aasta tõusust tuli võlakirjainvesteeringutest, kus investeeringud tõusid aastaga ~5%. 
Võrdluseks pakkus Barclays’i euro võlakirjaturu indeks tervikuna kõigest 0,7% tootlust.  

Portfelli suurimad tõusjad olid LHV Groupi, Bulgaaria valitsuse, Brazil Foodsi, Citadele ja Stora Enso 
võlakirjad, mille tootlus oli vahemikus 4,7%-5,9%. Suuremaid langejaid investeeringutes ei olnud. 
 
Kinnisvarasse paigutatud investeeringu osakaal põhikapitali suhtes on 11,6%. Kultuurkapitali 
kinnisvarainvesteeringuks on 2009. aastal renoveeritud hoone Tallinnas Oru tänaval. Kultuurkapitalile 
kuuluv hoone on antud Eesti Kontserdi käsutusse külalisesinejate ja külaliste majutamiseks ning G. 
Ernesaksa töötoa eksponeerimiseks. 2017. aastal jätkus leping Eesti Kontserdiga, mis sätestab, et 
hoone ülalpidamiskohustust ja sellega kaasnevad kulud kannab Eesti Kontsert. 
 

2017. aastaks püstitatud eesmärgid ja tegevused 
 
2017. aastaks püstitatud eesmärgid ja tegevused olid järgmised: 
1. Preemiate, stipendiumide ja toetuste määramine ja maksmine 
 
2017. aastal jätkus preemiate, stipendiumide ja toetuste määramine esitatud taotluste alusel ja 
omaalgatusel. Taotluste menetlemiseks on loodud e-kulka keskkond. Paremaks süsteemi 
toimimiseks, selgemaks taotlemiseks ja kontrolliks täiustati 2017. aastal seda keskkonda. Eesmärk oli, 
et taotlejatel oleks parem ülevaade tingimustest ja kordadest, mis on kehtestatud, võimalus lisada 
nõutavaid materjale ning et see keskkond oleks taotlejale lihtne kasutada.   

 
2. Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste finantseerimine 
 
Eesti Rahva Muuseum (ERM) ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) on Riigikogu otsusega 
kinnitatud riiklikult tähtsateks kultuuriobjektideks. 2016. aastal jõudis lõpule ERMi ehitus. 
Kultuurkapital on võtnud kohustuse rahastada hasartmängumaksu seaduse alusel kultuuriehitistele 
sihtotstarbeliselt laekunud summadest ERMi uue hoone rajamist maksimaalselt summas 75,693 
miljonit eurot. 2017. aastal finantseeriti ERMi 6,828 miljoni euro ulatuses.  
 
Vastavalt Kultuurkapitali nõukogu otsusele rahastatakse EMTA kontserdisaali rajamist maksimaalselt 
5 miljoni euroga. 2017. aastal sõlmiti vastav leping ning EMTA saali finantseeriti  196,0 tuhande euro 
ulatuses.  
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3. Eesti Kultuurkapitali 2017. aasta tegevused 
 
Kultuurkapitali nõukogu võttis 2016. aastal vastu uued arengusuunad. 2017. aastal keskenduti nende 
elluviimisel tegevustele, mis kujundavad Kultuurkapitali mainet. Kultuurkapital tutvustas oma 
tegevusvaldkondi ning Eesti kultuuri siseriiklikult ja rahvusvaheliselt, osaleb EV 100 tähistamises, 
korraldab sihtkapitalide ja ekspertgruppide kohtumisi, et täpsustada, millised on tegevuses muutmist 
vajavad valdkonnad ja toimetab vajadustest lähtuvalt. Samuti kutsuti kokku töögrupp, mis sõnastas 
lähtealused, et uurida, milline on olnud Kultuurkapitali mõju eesti kultuuri- ja sporditegevusele ning 
algatati vastava uurimuse läbiviimine. Uurimust viib läbi Praxix ning see valmib 2018 aastal.  
 
Nii Kultuurkapitali sise- kui väliskommunikatsioon vajas parandamist. 2017 aastal alustas tööd 
Kultuurkapitali kommunikatsioonijuht ning koostati plaanid Kultuurkapitali teemade kajastamiseks 
meedias (sh sotsiaalmeedias). Organisatsiooni sisekommunikatsiooni parandamine hõlmas 
sihtkapitalide ja ekspertgruppide omavahelist suhtlust. Teemade koondamiseks ja probleemide 
mõistmiseks korraldati nii sihtkapitalide kui maakondlike ekspertgruppide kärajad, millest saadud 
sisendiga on kultuurkapitali töö mitmeid tahke oluliselt parandatud.  
 
Tõhustati järelvalve tööd ning konkretiseeriti järelvalve spetsialistide ja projektijuhtide töö valdkondi 
eesmärgiga vältida katmata alasid.  
 

2017. aastal koostati Kutluurkapitali taotlusprotsessi süsteemile ja dokumentidele õiguslik hinnang, 
et tagada selle süsteemi igakülgne vastavus Eesti õigussüsteemile. Samuti viidi 2017. aastal läbi 
„Preemiate, stipendiumite ja toetuste (v.a. projektitoetuste) määramise ja maksmise siseaudit“ ning 
„Preemiate, stipendiumite ja toetuste taotluste menetlemise ja toetuste kasutamise 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. 
 

Eesti Kultuurkapitali eelarve toetas 2017. aastaks püstitatud eesmärkide elluviimist.  
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Eelarve täitmine 
 
Kultuurkapital on lähtunud eelarve koostamisel Eesti riigi eelarvestrateegiast, eelarveaasta 
riigieelarve mahust, Eesti Vabariigi kultuuripoliitikast, Eesti Kultuurkapitali seadusest, Kultuurkapitali 
eesmärkidest ja eelarve ettevalmistamise nõuetest. Eelarve koostakse tekkepõhiselt. Eelarve 
täitmises on kajastatud maksutulud Kultuurkapitalile tegelikult laekunud maksude alusel.  
 
Eesti Kultuurkapitali 2017. aasta eelarve kinnitati kogumahus 29,149 miljonit eurot. Põhilised 
tuluallikad on alkoholi- ja tubakaaktsiis ning hasartmängumaks. 2017. aastal oli eelarve täitmine 
kokku summas 27,997 miljonit eurot ehk 96,0 % planeeritud eelarvest.  
 
Alkoholi- ja tubakaaktsiisist prognoositi laekumisi riigieelarvest 16,3 miljonit eurot ja 
hasartmängumaksust 12,5 miljonit eurot. Alkoholi- ja tubakaaktsiisi tegelik laekumine 2017. aastal oli 
15,1 eurot ehk 92,4% planeeritud eelarvest ning hasartmängumaksu tegelik laekumine oli 12,4 eurot 
ehk 99,1 % planeeritud eelarvest.  
 
Tulu vara paigutustest eelarvestati 21,3 tuhat eurot ning annetustest ja pärandustest 160 tuhat 
eurot. Annetustest on välja makstud kultuuri- ja spordiürituste ning isikute toetusi annetaja poolt 
näidatud viisil. 2017. aastal laekus annetustest 361,4 tuhat eurot ehk 225,9% planeeritud eelarvest. 
 
Tulud vara paigutusest 2017. aastal olid kokku 19,0 tuhat eurot ehk 89,5% planeeritud eelarvest. 
 
Halduskulude kasutamata jääk 2017. aasta eelarvevahenditest oli 152 127 eurot. 
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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% 

ITK 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 tegevuskulud kokku 1 010 395 eurot, mis suurenesid võrreldes 2016. 
aastaga 0,8% . 
 
2017. aastal oli Kultuurkapitalis töölepinguga tööl 27 inimest ning eksperte 139 (sihtkapitalide 
nõukogud, maakondlikud ekspertgrupid ning nõukogu poolt määratud komisjonid). 
 
Töötasukulud olid 433 327 eurot, sh töölepinguga töötajate tööjõukulud kokku olid 310 542 eurot 
ning ekspertiisitasud kokku olid 122 785 eurot. 
 
Majandusaastal maksti juhatajatele lepingujärgseid tasusid kokku 36 477 eurot. Nõukogu liikmetele 
maksti tasusid kokku 10 100 eurot. 
 

  
 
 
 

 
Kertu Saks 
juhataja 

 
 



Eesti Kultuurkapital                                2017 majandusaasta aruanne 

 24 

 

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 Kultuurkapitali 
tegevuseks 

 
 

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 
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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.  
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Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise arvestusmeetodid ja hindamise alused 
 
 
Üldpõhimõtted 
 
Eesti Kultuurkapitali 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti 
finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse 
põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standard on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise 
seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid ning 
Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhend.  
Juhul kui Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendi nõuded erinevad Raamatupidamise 
Toimkonna poolt väljaantud juhenditest, lähtutakse Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse 
juhendi nõuetest välja arvatud stipendiumide ja toetuste eraldamise kajastamine. Stipendiumide ja 
toetuste eraldamise kajastamisel lähtutakse Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud 
juhenditest, mis võimaldavad õiglasemalt kajastada tehtud otsuste mõju perioodi tulemile. 
 
Eesti Kultuurkapitali raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatakse Eesti Vabariigi 
raamatupidamise seaduses kehtestatud bilansiskeemi. Tulemiaruanne on koostatud 
raamatupidamise seadusega kehtestatud kasumiaruande skeemi 2 põhjal, mille kirjete struktuuri on 
muudetud lähtudes Eesti Kultuurkapitali tegevuse eripärast. 
 
Majandusaasta algas 01. jaanuaril 2017 ja lõppes 31. detsembril 2017. Raamatupidamise 
aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes. 
 
Majandustehinguid kirjendatakse soetamismaksumuse printsiibi järgi nende tekkimise momendil 
tegelikus väärtuses.  
 
Raha ja raha ekvivalendid 
 
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi 
pangadeposiite tähtajaga kuni 3 kuud. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid 
põhitegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid 
kajastatakse otsemeetodil. 
Raha hoidmisel ja paigutamisel lähtutakse printsiibist, et ühte  krediidiasutusse paigutatud hoius ei 
või moodustada rohkem kui 40 % Kultuurkapitali varast (alus: Eesti Kultuurkapitali seadus § 6¹ lg 7). 
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Tulude ja kulude arvestus 
 
Eesti Kultuurkapitali tulu moodustub riigieelarvesse laekunud alkoholi- ja tubakaaktsiisist, 
hasartmängumaksust, Kultuurkapitali heaks tehtavatest varalistest annetustest ja pärandustest, 
Kultuurkapitali vara paigutamisest saadavast tulust ja muust majandustegevusest saadavast tulust 
(alus: Eesti Kultuurkapitali seadus § 4 ).  
Täitmaks Eesti Kultuurkapitali tegevuse eesmärki, milleks on kunstide, rahvakultuuri ja spordi 
toetamine rahaliste vahendite sihtotstarbelise jagamise kaudu (alus: Eesti Kultuurkapitali seadus § 1) 
eraldatakse Kultuurkapitali aastatulust, pärast põhikapitali täiendamist ja vastavalt 
hasartmängumaksu seadusele (HMS§ 7 lg 2 p1 ) kultuuriehitiste sihtotstarbeliselt laekunud summade 
eraldamist, 75 % sihtkapitalide käsutusse ning 25 % maakondlike ekspertgruppide käsutusse, 
kultuurivaldkondade vaheliste ja maakonna kultuurivaldkonna projektide finantseerimiseks ning 
halduskuludeks.  
Toetamine seisneb toetuste ja stipendiumide eraldamises ning preemiate määramises. 
 
Tulud kajastatakse tekkepõhise arvestuspõhimõtte alusel. Tulenevalt Riigi Raamatupidamise 
Üldeeskirjast kajastatakse riiklikest maksudest edasiandmisele kuuluvad maksutulud maksuhalduri 
poolt esitatud teatiste alusel. Maksuhalduri poolt maksudeklaratsioonide alusel kogutud maksutulud 
kajastatakse deklaratsioonide laekumisel, näidates maksutulu selles perioodis, mille kohta 
deklaratsioonid esitati ning võttes arvesse perioodi jooksul ebatõenäoliselt laekuvad nõuded. 
Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel. 
 
Kultuurkapitali nõukogu, sihtkapitalide ja maakondlike ekspertgruppide poolt tehtud otsuste alusel 
kajastatakse eraldatud stipendiumid, toetused ja preemiad aruandeperioodi kuluna ning 
moodustatakse eraldised nende väljamaksmiseks. Tagastatud ja loobutud stipendiumid, toetused ja 
preemiad kajastatakse kulude vähendamisena. Välja makstud elutöötoetused (pensionid) 
kajastatakse Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendi alusel väljamaksmise perioodi 
kuluna. 
 
 
Lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus 
 
Lühiajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja võlakirjadesse on bilansis hinnatud lähtudes nende 
õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus 
bilansipäeval. Juhtudel kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, on lühiajalised 
finantsinvesteeringud hinnatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.  
Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse üle 3-kuulise tähtajaga lühiajalised 
pangadeposiidid. 
Investeeringute tegemisel lähtutakse printsiibist, et ühe isiku ja selle isikuga ühte kontserni kuuluvate 
isikute poolt emiteeritud väärtpaberite väärtus ei või kokku moodustada rohkem kui 20 % 
Kultuurkapitali põhikapitalist (alus: Eesti Kultuurkapitali seadus § 6¹ lg 8) 
 
 
Nõuete ja viitlaekumiste hindamine 
 
Nõuded ja viitlaekumised hinnatakse individuaalselt ja kajastatakse bilansis konservatiivsuse printsiibi 
alusel lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline , 
kantakse aruandeperioodi kuludesse ning näidatakse bilansis miinusmärgiga. 
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Kinnisvarainvesteeringute arvestus 
 
Kinnisvarainvesteeringuks on vara, mida hoitakse eesmärgiga toetada Eesti teenekate 
kultuuritegelaste mälestuse jäädvustamist ja/või  renditulu teenimise ja väärtuse kasvu eesmärkidel. 
Kinnisvarainvesteering on võetud bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka 
soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid.  
Kinnisvarainvesteeringute tegemisel lähtutakse printsiibist, et Eesti Kultuurkapital ei või omada 
kinnisvara soetusväärtuses rohkem kui 10 % Kultuurkapitali põhikapitalist (alus: Eesti Kultuurkapitali 
seadus § 6¹ lg 6). 
Kinnisvarainvesteeringute arvestamisel lähtutakse Riigi Raamatupidamise Üldeeskirjas sätestatud 
soetusmaksumuse meetodist. 
 
Kinnisvarainvesteeringute kajastamisel bilansis on soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud 
kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.  
Eeldatav kasulik eluiga kinnisvarainvesteeringutel on 20-50 aastat. Kultuurkapitali 
kinnisvarainvesteeringu eeldatav kasulik eluiga on 50 aastat. 
Kui kinnisvarainvesteeringu objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on 
erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi 
varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid. 
Parendustega seotud kulutused on lisatud kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele ainult juhul, 
kui need vastavad kinnisvarainvesteeringu mõistele ja osalevad tõenäoliselt tulevikus majandusliku 
kasu tekitamisel. 
 
 
Materiaalse põhivara arvestus 
 
Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud 
kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 
Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus 
ületab 5000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või 
lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse 
arvestust bilansiväliselt. 
Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara 
gruppidele on määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead: 
 

Materiaalse põhivara grupp 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. 
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Eraldiste arvestus 
 
Eraldised moodustatakse juhul kui kohustav sündmus on toimunud enne bilansipäeva ning kohustuse 
realiseerumine on tõenäoline ja summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. 
Kultuurkapitalis moodustatakse eraldised kohustustele, mis tulenevad Kultuurkapitali nõukogu, 
sihtkapitalide ja maakondlike ekspertgruppide otsustest ning mis on avalikustatud ning teisele 
osapoolele teavitatud. Kultuurkapital sõlmib rahalise toetuse saajatega lepingud. Lepingu jõustumisel 
kajastatakse eraldis kohustusena. 
Eraldise realiseerumisega kaasnevaid kulutusi hinnatakse bilansipäeva seisuga ning eraldise suurust 
hinnatakse uuesti igal bilansipäeval. Kui eraldis realiseerub tõenäoliselt rohkem kui ühe aasta pärast, 
kajastatakse seda diskonteeritud nüüdisväärtuses. Diskonteerimisel võetakse aluseks Riigi 
raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud intressimäär.  
 
 
Kultuuriobjektide sihtfinantseerimine 
 
Sihtfinantseerimisena kajastatakse kultuuriobjektide finantseerimiseks makstud toetusi. 
Sihtfinantseerimist kajastatakse kuludes nendes perioodides kui toetuse saaja on täitnud 
sihtfinantseerimisega seotud tingimused ning sihtfinantseerimine on aset leidnud. Toetuse saaja 
poolt kasutamata vahendeid kajastatakse aruandes nõuetena. 
 
 
 
Rahavoogude aruanne 
 
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - põhitegevuse rahavoogude leidmisel on 
korrigeeritud tegevustulemit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja põhitegevusega seotud 
käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused. 
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Lisa 2. Raha ja raha ekvivalendid 
 

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 7 952  eurot.  
 
 

Lisa 3. Finantsinvesteeringud 
 

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

 
  



Eesti Kultuurkapital                                2017 majandusaasta aruanne 

 33 

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

Kinnisvarainvesteeringus toimunud muutused eurodes 

Saldo seisuga 31.12.2015  

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



Eesti Kultuurkapital                                2017 majandusaasta aruanne 

 34 

 

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 

¶  
 
Eesti 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 majandustarkvara SAF, millele on lisatud Eesti Kultuurkapitali 
põhitegevuse andmehalduse (taotlused, lepingud, järelevalve jne) moodulid, Kultuurkapitali koduleht 
www.kulka.ee ning e-kulka (taotluste-lepingute-aruannete e-keskkond). Ettemaksed immateriaalse 
põhivara eest all on kajastatud e-kulka parendamiseks tasutud ettemaksed summas 6 615 eurot ning  
klienditarkvara riigiabi registriga andmevahetuseks summas 8400 eurot.   
 
 

Lisa 7. Rendivarad 
 
Kasutusrent 
 
Eesti 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.  
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Lisa 11. Eraldised stipendiumide, toetuste ja preemiate maksmiseks 
 
Sihtkapitalid, maakondlikud ekspertgrupid ja Kultuurkapitali nõukogu teevad stipendiumide, toetuste 
ja preemiate eraldamise otsuseid üldjuhul neli korda aastas. Otsuste alusel moodustatakse eraldised 
stipendiumide, toetuste ja preemiate maksmiseks.  
 
Lühiajalised eraldised  
Stipendiumide, toetuste ja preemiate eraldised jagunevad: 
eurodes  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, maakondlike ekspertgruppide ja Kultuurkapitali 
nõukogu otsuste 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 seadus §29 lg 2). 
Riigieelarvesse laekunud hasartmängumaksu summast 46 % kantakse Eesti Kultuurkapitalile. 
Nimetatud summast 63 % eraldatakse kultuuriehitistele (alus: Hasartmängumaksu seadus §7 lg 2 p 
1). 

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

Eesti Kultuurkapitali eesmärk  on kunstide, rahvakultuuri ja spordi toetamine rahaliste vahendite 
sihtotstarbelise jagamise kaudu. 
Rahaliste vahendite jagamine seisneb stipendiumide, toetuste ja preemiate määramises taotluste 
alusel või omal algatusel, regulaarsete elutöötoetuste määramises ning sihtannetuste alusel 
stipendiumide ja preemiate väljamaksmises. 
Kultuurkapitali nõukogu ja sihtkapitalide nõukogude otsuste alusel määratakse kvartaalsed 
elutöötoetused (pensionid) silmapaistnud kunsti-, kultuuri- ja sporditegelastele kuni nende surmani.  
Sihtotstarbelise annetuse  alusel eraldab Kultuurkapital annetuse saajale stipendiumi või preemia 
annetaja poolt näidatud eesmärgil. 
 
 
Tulude-kulude aruandes kajastatud stipendiumide, toetuste ja preemiate kulud jagunevad: 
eurodes 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 
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Stipendiumid, toetused ja preemiad 
Stipendiumide, toetuste ja preemiate määramine toimub sihtkapitalide ja maakondlike 
ekspertgruppide poolt nende koosolekutel. Kultuurivaldkondade vaheliste projektide alusel toetuste 
ning stipendiumide ja preemiate määramise otsustab Kultuurkapitali nõukogu.  
Sihtkapitalide, maakondlike ekspertgruppide ja nõukogu poolt tehtud otsuste alusel kajastatakse 
stipendiumid, toetused ja preemiad aruandeperioodi kuluna ning moodustatakse eraldised 
stipendiumide, toetuste ja preemiate väljamaksmiseks. 2017. aastal moodustati eraldisi 
stipendiumide, toetuse ja preemiate maksmiseks kokku 18 554 347 eurot ning 2016. aastal kokku 
18 964 018 eurot. 
Tagastatud ja loobutud stipendiumid, toetused ja preemiad 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 

Audio-visuaalse 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 

Kujutav- 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 

Avatud Eesti Raamat stipendiumiprogramm 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 summast 63 % eraldatakse kultuuriehitistele (alus: Hasartmängumaksu seadus §7 lg 2 p 
1). 

Eesti  Kultuurkapitali poolt finantseeritavateks kultuuriehitisteks on vastavalt Riigikogu otsusele Eesti 
Rahva Muuseumi uue hoone ehitus Tartus ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juurdeehituse 
finantseerimine Tallinnas. 
Vastavalt Kultuurkapitali nõukogu otsusele eraldab Kultuurkapital Eesti Rahva Muuseumi uue hoone 
rajamiseks, maksimaalselt 75,693 miljonit eurot.  
Aastatel 2013-2016 finantseeris Eesti Kultuurkapital Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ehitust kokku 
summas 37,135 milj eurot.  Alates 2017. aastast finantseerib Eesti Kultuurkapital Eesti Rahva 
Muuseumi ehituse tagasimakseid, 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 
 
Eesti Kultuurkapitali kinnisvarainvesteeringuks on renoveeritud hoone Tallinnas Oru tänaval (seotud 
Gustav Ernesaks`a mälestuse jäädvustamisega). Eesti Kultuurkapital on sõlminud Eesti Kontserdiga 
hoone kasutamise lepingu, mille kohaselt Eesti Kontsert tasub hoone edasirendist ja 
ekspluateerimisest saadud tulemist 50% Eesti Kultuurkapitalile.  
2017. aastal on Eesti Kontsert saanud Oru tn maja edasirendist tulusid kokku 5 260 eurot, Oru tn 
maja ülalpidamiskulud olid 2017. aastal 9 950 eurot. 
2016. aastal olid Oru tn maja edasirendist saadud tulud kokku 6 425 eurot ning ülalpidamiskulud  
kokku 10 008 eurot.    
Lepingujärgselt kannab Eesti 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 kajastatud käesoleva aruande lisas 5. 
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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 

 

 
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 
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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 

 
 
 

Lisa 21. Bilansivälised nõuded 

 
Eesti Kultuurkapital eraldab projekti- ja tegevustoetusi, millega kaasneb toetuse saajal kohustus 
esitada Eesti Kultuurkapitalile aruanne toetuse sihipärase kasutamise kohta. Eesti 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.  
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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.  
Eesti Kultuurkapitali nõukogu liikmetele on makstud 2017. aastal kokku nõukogu liikme tasusid ja 
ekspertiisitasusid kokku summas 21 220 eurot. 
Eesti Kultuurkapitali auditikomitee liikmetele on makstud 2017. aastal kokku auditikomitee liikme 
tasusid summas 520 eurot. 
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Majandusaasta aruande allkirjad 
 

 
Eesti Kultuurkapitali juhatus on koostanud 2017. aasta majandusaasta aruande. 
 
Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, 
millele on lisatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne. 
 
 
19. juunil 2018. aastal 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Kertu Saks 
Juhataja 
 


