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Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Eesti Kultuurkapital (edaspidi ka Kultuurkapital) on avalik-õiguslik juriidiline isik, mille tegevu-
se eesmärk on kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi edendamine ning kultuuriehitiste 
rajamise ja renoveerimise toetamine rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise 
jagamise kaudu. 

Kultuurkapitali tegevuse aluseks on Eesti Kultuurkapitali seadus, mis võeti vastu 1. juunil 1994. 
aastal ja jõustus 1. juulil 1994.

Kultuurkapital jagab toetuseid valdkondlike sihtkapitalide, maakondlike ekspertgruppide ning 
nõukogu loodud programmide kaudu. Lisaks jagab Kultuurkapitali nõukogu valdkondade vahe-
lisi ja üleseid toetuseid. 

Sihtkapital on Kultuurkapitali struktuuriüksus, mille ülesanne on Kultuurkapitali nõukogu poolt 
konkreetsele kultuurivaldkonnale eraldatud raha jaotamine esitatud taotluste alusel ja omal al-
gatusel. Kandidaate sihtkapitalide nõukokku saavad esitada vastavate kultuurialade ühendused 
ja kandidaat peab olema vastavas valdkonnas tegutsev isik. Sihtkapitali nõukogus on seitse eks-
perti. 

Maakondlik ekspertgrupp on igas maakonnas tegutsev Kultuurkapitali struktuuriüksus, mille 
ülesanne on Kultuurkapitali nõukogu poolt maakonna kultuurivaldkonnale eraldatud raha jao-
tamine esitatud taotluste alusel ja omal algatusel. Ekspertgruppe on 15 ning koosseisud valitakse 
kaheks aastaks. Iga ekspertgrupi koosseisu kuulub viis eksperti. Kandidaadid esitatakse maakon-
na kultuurivaldkonnas tegutsevate isikute hulgast. 

Kultuurkapitali nõukogu on loonud kolm tõlkeprogammi – Traducta, Avatud Eesti Raamat ja 
Hieronymus. Samuti kinnitab nõukogu Kultuurkapitali poolt aastatel 2019 kuni 2021 kureeritud 
Balti Kultuurifondi eraldused. Programmidel on samuti oma ekspertkomisjonid.

Eesti Kultuurkapitali seaduses nimetatud kultuurivaldkondi toetatakse alkoholi- ja tubakaaktsiisist 
ning hasartmängumaksust laekuvatest tuludest, põhikapitalilt teenitavast tulust, Kultuurkapitali 
heaks tehtavatest varalistest annetustest ja pärandustest, muust majandustegevusest tulenevast 
tulust ja muudest laekumistest. Märkimisväärne osa tõlkeprogrammide rahastusest tuleb Kultuur-
kapitalile tehtud sihtotstarbelistest eraannetustest.
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Kultuurkapitali majandustegevus 2021. aastal

Kultuurkapitali iga-aastase eelarve koostamise aluseks on Rahandusministeeriumi poolt tehtav 
alkoholi- ja tubakaaktsiisimaksu ning hasartmängumaksu laekumiste prognoos järgmiseks eelar-
veaastaks. Alkoholi- ja tubakaaktsiisist laekub seaduse alusel Kultuurkapitalile 3,5% ning hasart-
mängumaksust 47,8%. Need kaks laekumist annavad valdava osa Kultuurkapitali tuludest. Vara 
paigutamisest, majandustegevusest või annetustest ja pärandustest saadav tulu on vaid mõni 
protsent. 

2021. aasta eelarve tuludeks ja sellele vastavateks kuludeks kinnitas Kultuurkapitali nõukogu 31,3 
miljonit eurot. Kultuurkapitali tuluks kujunes 2021. aastal 33,4 miljonit eurot. See oli 6,7% parem 
tulemus, kui  eelarvet tehes loodeti ja 10,8% enam kui aasta varem, kui tulu oli 30,1 miljonit eurot. 

Kultuurkapitali tulud jagatakse vastavalt seadusele suuremate kulugruppide vahel. 2021. aasta 
hasartmängumaksu laekumisest 60,6% ehk 10 miljonit eurot suunati arvestusliku eraldisena riik-
likult tähtsate kultuuriehitiste sihtfinantseerimiseks, millest kasutati ära 8,1 miljonit eurot. 2020. 
aastal oli arvestuslik eraldis 8,5 miljonit eurot ja ära kasutati samuti 8,1 miljonit eurot.

Suurimaks kulugrupiks, kuhu tulud vastavalt seadusele suunatakse, on eraldised toetuste jaga-
miseks. 2021. aastal oli eraldiste kogusumma 22,5 miljonit eurot, 2020. aastal moodustati eraldisi 
summas 18,5 miljonit eurot. Nende summade piires saab teha eraldusotsuseid ehk määrata sti-
pendiume, toetusi ja preemiaid.  

Kultuurkapitali 2021. aasta halduskulud, sh nõukogu ja komisjonide kulud, personali töötasud, 
amortisatsioon, ruumide rent jne, olid kokku 1,3 miljonit eurot.  2020. aasta halduskulud olid 1,2 
miljonit eurot. Oluline on siinkohal märkida, et Kultuurkapitali halduskulud moodustavad kulu-
dest alla viie protsendi, 2021. aastal näiteks 4,1%. Ülevaate eelkirjeldatud tulude ja kulude täpse-
mast kujunemisest annab järgmine tabel.

Tabel 1: Väljavõte 2021. aasta tulemiaruandest
2021 2020

TULUD    

Tulud alkoholi- ja tubakaaktsiisi ning hasartmängumaksu laekumistest 
Kultuurkapitali tegevuseks 32 893 836 29 560 851

Tulud annetustest 465 875 481 714

Tulem vara investeerimisest 11 596 42 046

Muud tulud 10 77,46

Eelmistest perioodidest üle tulev reserv

Tulud kokku 33 371 317 30 084 689

KULUD    

Tegevuskulud    

Eraldatud stipendiumid, toetused ja preemiad -22 512 181 -18 508 564

Kultuuriobjektide finantseerimise kulud -8 145 360 -8 145 360

Tulem kinnisvara  haldamisest -2 913 -31 981

Tööjõu- ja majandamiskulud -1 307 364 -1 228 341

Tegevuskulud kokku -31 967 819 -27 914 246

Kultuurkapitali igapäevasest tööst moodustab kõige suurema osa taotluste menetlemine ehk 
nende registreerimine ja ekspertiisiks ettevalmistamine, seejärel ekspertiis ja selle alusel eral-
dusotsuste tegemine ning lõpuks lepingute sõlmimine ja väljamaksete tegemine. Tööprotsessi 
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lahutamatuks osaks on ka eraldatud toetuste kasutamise järelevalve. 2021. aastal laekus taotlusi 
13 912, mis on poolteist tuhat  taotlust vähem, kui oli aastatel 2018 või 2019.  Ka 2020. aastal oli 
taotlusi oluliselt vähem kui eelnenud aastatel. 

Taotluste arvu vähenemine koroona-aastatel ei tähendanud seda, et esitatud taotluste rahaline 
maht oleks olnud proportsionaalne taotluste arvuga ehk samuti vähenenud. Tegelikkus oli vas-
tupidine. 2021. aastal esitati Kultuurkapitalile taotlusi kokku 52,9 miljoni euro ulatuses, mis oli 18% 
enam, kui aasta varem ja lausa 24,5% enam kui kolm aastat tagasi. Ülevaate laekunud taotluste 
rahalistest mahtudest annab järgmine graafik. 

Graafik 1: Taotluste rahaline maht aastatel 2018–2021 (miljonites eurodes)

2021. aasta kõigi aegade suurimale taotluste rahalisele mahule vastas ka kõigi aegade suurim eel-
arve. Toetuste, stipendiumite, elutöötoetuste ja preemiatena väljamaksmiseks sõlmiti lepinguid 
kogusummas 22,5 miljonit eurot. See summa kajastub ka kuluaruandes. Küsitud toetuste rahali-
sest mahust rahuldati 42,5%. 2020. aastal oli vastav summa 18,5 miljonit eurot ehk lepinguteni jõu-
dis 53,1% taotlustest. 2019. aastal rahuldati taotluste rahalisest mahust 45,3% ja veel aasta varem 
44,9%. Ka maakondlike ekspertgruppide ja sihtkapitalide poolt tehtud eraldusotsused säilitasid 
aastate jooksul väljakujunenud proportsioonid. Ülevaate viimase nelja aasta eraldusotsuste raha-
listest mahtudest annab järgmine graafik.

Graafik 2: Eraldusotsuste rahaline maht ja jaotus aastatel 2018–2021 (miljonites eurodes)
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Kokkuvõtvalt saab 2021. aastat pidada stabiilseks aastaks. Võrdluses varasemate aastatega kasva-
sid Kultuurkapitali tulud ja põhiline osa kasvust saadi hasartmängumaksu paremast laekumisest, 
taotluste arv vähenes, aga kasvas taotluste rahaline maht ning taotlusi rahuldati protsentuaalselt 
samas mahus.  

Kultuurkapitali taustategevused 2021. aastal 

Kultuurkapital jätkas oma tegevusvaldkondade tutvustamist nii siseriiklikult kui ka rahvusvahe-
liselt, korraldas sihtkapitalide ja ekspertgruppide kohtumisi ning infopäevi, jagas informatsiooni 
taotlejatele ja teavitas neid muudatustest raha jagamise taotlemise kordades. 

COVID-19 kriisi mõjud
Kultuurkapitali 2021. aasta tegevusi mõjutas jätkuvalt koroonakriis. Väga palju tuli ka teisel  koroona- 
aastal Kultuurkapitalile projektide muutmise avaldusi, millega enamasti sooviti projekti tegevusi 
edasi lükata. Mitmed projektid teostusid üksnes osaliselt. Kultuurkapitali töö ei katkenud kriisis 
hetkekski, hoolimata sellest, et oli perioode, kus piirangute tõttu või tervise hoidmise eesmärgil 
ei saanud mõned eksperdid füüsiliselt koguneda ka raha jagamise koosolekuteks. Koosolekud 
toimusid nii füüsilise kokkusaamisena, virtuaalselt veebi vahendusel kui ka hübriidvormis. Kõigil 
Kultuurkapitali töötajatel võimaldati töötada kodukontoris ning korraldati kantselei töö vastavalt 
ümber. 

2021. aasta peamised kommunikatsioonivaldkonna tööd, aastapreemiate üleandmine, program-
mide teemalised arutelupäevad ning sihtkapitalide ja maakondade infopäevad toimusid kas vir-
tuaalselt või hübriidvormis.

Kultuurkapitali nõukogu kinnitas maakondlikele ekspertgruppidele uued jaotusprotsendid 
aastateks 2021–2023. 
Eelnevate aastate taotluste ja rahaeralduseks kasutatavate summade võrdlusest ning maakondli-
ke ekspertgruppide tagasisidest selgus, et ekspertgruppide käsutusse minevate summade oma-
vahelised proportsioonid vajavad korrigeerimist. 

Nõukogu kinnitas aastateks 2021–2023 maakondlikele ekspertgruppidele toetuste eraldamiseks 
ettenähtud eelarve jagunemise põhimõttel, et 50% toetuste jagamiseks ettenähtud eelarvest ja-
guneb kõikide maakondlike ekspertgruppide vahel võrdselt ning 50% toetuste jagamiseks ette-
nähtud eelarvest jaguneb ekspertgruppide vahel sõltuvalt maakonna elanike arvust, kultuurikol-
lektiivide rohkusest ning varasemate taotluste mahust.

Loomevaldkondade õppejõudude stipendiumiprogramm
Kultuurkapital jätkas 2019. aastal alustatud loomevaldkondade õppejõudude stipendiumiprog-
rammiga, mis töötati välja koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ning 
avalik-õiguslike ülikoolidega. Programm toetab kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõu-
dude loometegevust ning aitab omandada akrediteerimiseks vajalikke tasemepunkte. Taoliseks 
õppejõudude loometöö rahastamiseks sai Kultuurkapital 2019. aasta algusest juurde 1,8% hasart-
mängumaksu ning kokku saab Kultuurkapital seadustes toodud ülesannete täitmiseks nüüd aas-
tas 47,8% hasartmängumaksu vahenditest. 

Auditite tähelepanekutega arvestamine
Korrastati Kultuurkapitali raha jagamise põhimõtteid. Kultuurkapitali nõukogu kinnitas 30. juuni 
koosolekul kõigi sihtkapitalide, maakondlike ekspertgruppide ning Avatud Eesti Raamatu (AER) ja 
Hieronymuse tõlkeprogrammide raha jagamise kordade muudatused. 
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Olulisimad muudatused tehti loometöötoetuse ning stipendiumide taotlemise ja eraldamise põhi-
mõtetes. Kui varasemalt sai loometöötoetusi taotleda ka juriidiline isik eraisikule, siis alates 2021 
augusti taotlusvoorust saab üldjuhul loometöötoetust taotleda ainult füüsiline isik iseendale. 

Kultuurkapitali järelevalve tegevuste uuendamine
Üheks peamiseks 2021. aasta tööks oli jätkuvalt Kultuurkapitali järelevalve süsteemi, korra ning 
protseduuride uuendamine. Eesmärgiks on luua halduskoormust vähendav ning taotlejaid hoi-
dev süsteem, kus ei kontrollita enam kõiki kuludokumente, kuid samas võimaldaks saada üle-
vaadet projektide kogukuludest. Järelevalve süsteemi uuendamiseks vajab parandamist ka taot-
luskeskkond. Töö järelevalve korraga jõudis 2021. aasta lõpuks peaaegu lõpusirgele ning vastav 
põhjalik uuenduste dokument koos sellest johtuvate tegevustega on oluline 2022. aastal raken-
dada! Ka mitmed siseauditid on viidanud vajadusele järelevalve korda uuendada.

Riiklikel kultuuri- ja spordivaldkonna rahastusandmetel põhinev andmemudel
2021. aastal viidi struktuuritoetuse meetme „2014-2020.12.3 Avalike teenuste pakkumise arenda-
mine“ taotlusvooru „Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine 
– 18.05.2015–31.08.2023“ toel läbi projekt „Kultuuri- ja spordivaldkonna rahastusandmetel põhine-
va andmemudeli loomise eelanalüüs ja prototüübi loomine“. Analüüsiti võimalust luua üleriigiline 
kultuuri- ja spordivaldkonna toetustegevuste koondandmestik ning tuua välja võimalikud kitsas-
kohad, mille lahendamisega Kultuurkapital saaks ka projektijärgselt edasi töötada. Samuti loodi 
näidisena prototüüp-andmemudel, millele saaks teha toetusi puudutavaid päringuid. 2022. aastal 
saab andmemudelit täiustada ning anda see ekspertide käsutusse, et otsuste tegemiseks oleks 
võimalik kergemini taustaandmeid otsida.

E-Kulka arendamine
2021. aastal plaaniti tellida ka e-Kulka teenuse edasiarendamiseks teenuse ärianalüüs, aga selleni 
ei jõutud. E-Kulka vajab kaasajastamist. Ekspertide töökeskkond taotluste menetlemiseks ning 
dokumendihaldussüsteemi funktsiooni lisamine kirjavahetuseks taotlejatega on vaja alles luua.

Tõsteti Kultuurkapitali stipendiumi „Ela ja sära“ summat 
28. aprilli Kultuurkapitali nõukogu koosolekul otsustati „Ela ja sära“ stipendiumi summat tõsta 
seniselt 1300 eurolt 1500 eurole kuus. Stipendium eraldatakse üheks aastaks ja selle kogusumma 
on 18 000 eurot.

Kultuuriehitiste rahastamine
Kultuurkapital rahastab üleriigiliselt tähtsate kultuuriehitiste rajamist ning aastal 2021 jätkati Eesti 
Rahva Muuseumi (ERM) hoone ehituse finantseerimist üürimaksete kapitalikomponendi rahasta-
miste kaudu. Kultuurkapitali, ERMi ja Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) vahel sõlmiti 2013. aastal 
leping ERMi uue hoone rajamise finantseerimiseks. Lepingujärgselt rahastab Kultuurkapital ERMi 
rajamist maksimaalselt summas 75,6 miljonit eurot. Ehitusperioodil 2013–2016 finantseeris Kultuur-
kapital ERMi uue hoone rajamist 37,1 miljoni euroga, RKAS investeeris ERMi ehitusse 37,1 miljonit 
eurot ning ERM 2,7 miljonit eurot.

Alates 2017. aastast hüvitab ERM RKASile tehtud investeeringud üürimaksete kaudu (kapitalikom-
ponendi maksed, mis sisaldavad põhiosa ja intressi). 2021. aastal oli ERMi vajadus Kultuurkapitali 
kaudu finantseeringuks 7,1 miljonit eurot. 31.12.2021 seisuga oli Kultuurkapitali kaudu ERMi uue 
hoone rajamist finantseeritud summas 72,5 miljonit eurot. 

Kultuurkapital jätkas 2019. aastal valminud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) saali ra-
hastamist. Lepingujärgselt rahastab Kultuurkapital EMTA saali rajamist maksimaalselt summas 5 
miljonit eurot. Ehituse perioodil 2017–2019 toetati saali rajamist summas 2,8 miljonit eurot ning 
perioodil 2020–2021 finantseeriti ehituse laenu põhiosa ja intresside tagasimakseid summas 2 mil-
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jonit eurot. 2021. aastal finantseeris Kultuurkapital EMTA saali ehitustööde laenumakseid 1 miljoni 
euro ulatuses. 31.12.2021 seisuga oli Kultuurkapitali kaudu EMTA saali rajamist finantseeritud sum-
mas 4,8 miljonit eurot.

2019. aasta septembris valminud EMTA saal oli esimene üleriigiliselt tähtis kultuuriehitis, mis oli Rii-
gikogu poolt 1996. aastal koostatud nimekirjas, mille ehitamise rahastamise kohustus Kultuurkapi-
talil oli. Ehitisi rahastab Kultuurkapital hasartmängumaksu laekumisest ja rahandusministeeriumi 
prognooside järgi saavad nii EMTA saal kui ERM 2022. aasta juuliks laenusumma tasutud. 

Riigikogu kinnitas riiklikult tähtsate kultuuriehitiste pingerea, mida hakatakse järgmisena 
Kultuurkapitali vahenditest toetama
13. septembril 2021 võttis Eesti Vabariigi Riigikogu vastu otsuse, millega kinnitati uus riiklikult täht-
sate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerida. Riigikogu otsuse kohaselt on pingerida 
järgmine.
1) Tartu südalinna kultuurikeskus
2) Narva Kreenholmi kultuurikvartal „Manufaktuur“
3) Arvo Pärdi nimeline muusikamaja Rakveres
4) rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitus 
5)Tallinna filmilinnak

Kulka Päev Viinistul
16. juunil toimus Viinistu Kunstimuuseumis Kultuurkapitali töötajate infopäev. Seminaril jagasime 
infot, rääkisime sihtkapitalide ja maakondade rõõmudest ja muredest ning arutasime tulevikup-
laane. Käisime ka ekskursioonil muuseumis ning päeva lõpetasime Viinistu Katlamajas Draama-
teatri lavastusega „Talupojad tantsivad prillid ees“.

Kultuurkapitali kärajad
Lisaks infopäevadele toimus 4. oktoobril sihtkapitalide ekspertidele suunatud töötuba ehk Kul-
tuurkapital kärajad „Kultuuri toetamisest ja toetajate rollidest“. Eesmärgiks oli sõnastada uuesti 
Kultuurkapitali suunad ning asetada need ka laiemasse kultuuri toetamise konteksti. 

Koroonakriisis on muutunud nii kultuuri- ja spordisfäär kui ka toetamise vajadused. Toetustest on 
sõna otseses mõttes sõltunud, kas tegijad jäävad alles. Rahastus, millest Kultuurkapital toetab, on 
tervisekriisis kõikuma löönud. Järjest raskem on teha laekumiste prognoose ja anda garantiid, et 
raha jätkub. Sihtkapitalide eksperdid otsisid Kultuurkapital kärajatel vastuseid küsimusele: kellele 
ja milleks peaks Kultuurkapital olema? Kas peaks järgima 1925. aastal asutatud Kultuurkapitali 
traditsiooni ja olema olemas eelkõige „külmetava kunstniku“ toetuseks ja toetama pigem tegijaid 
(seda koos sotsiaalsete garantiidega, nagu kaasaeg nõuab) või toetama edasi ka riigile olulisi 
suurfestivale, kollektiive, orkestreid, kultuuriasutusi, sh riigiasutusi, loomeliite jne? Kas Kultuur-
kapitali roll kultuuri ja spordi toetamisel on liiga suur või vastupidi? Kas rahastusest piisab kõigi 
Kultuurkapitali praeguste rollide täitmiseks? Millised toetused võiksid ministeeriumid enda kanda 
võtta? Või peaks Kultuurkapital olema hoopis suurema rahastusega toetaja/kompetentsikeskus, 
millel ongi kõik kultuuri (võib-olla siiski mitte kõik spordi) toetamise rollid? Kuidas seda korralda-
da? Kärajatel peetud ettekanded on leitavad Kultuurkapitali Youtube’i kanalil.

Balti Kultuurifondis lõppes esimene kolmeaastane tegevusperiood
Kultuurkapital jätkas Balti Kultuurifondi administreerimisega. Aastal 2018 asutatud fondi administ-
reerivad Balti riigid rotatsiooni korras kolmeaastaste tsüklitena kohalike kultuurkapitalide kaudu 
ja Eesti Kultuurkapital oli fondi esimeseks administreerijaks aastatel 2019 kuni 2021. Fondi toeta-
vad Eesti, Läti ja Leedu kultuuriministeerium aastas 100 000 euroga (kokku 300 000). 2019. kuni 
2021. aastani laekus meile 82 taotlust. Koostööd sooviti teha 4,7 miljoni euro eest. Rahastasime 
projekte kokku ühe miljoni euroga.
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Projektide teostumist on väga mõjutanud koroonakriis, sest arusaadavalt ei ole paljud üritused 
saanud kahe viimase aasta jooksul välismaal toimuda. Mitmed projektid on tulnud edasi lükata, 
ükski meeskond ei ole siiski loobunud.

2022. aasta algusest asus fondi haldama Läti Kultuurkapital ning 2025. aastal teeb seda Leedu 
vastav institutsioon.

Kultuurkapitali preemiapäev 2021
Kultuurkapitali preemiate üleandmine toimus hübriidvormis. 13. veebruaril 2022 anti Vabal La-
val pidulikult üle Kultuurkapitali 2021. aasta peapreemiad ja elutööpreemiad ning kujutava ja 
rakenduskunsti, audiovisuaalse kunsti ja rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiad. Üle pika aja 
sai kultuurirahvas taas kokku tulla. Preemiate üleandmist näidati ka otse kultuur.err.ee portaalis. 
Preemiapäeva õhtul sai ETVs vaadata eelnevalt salvestatud erisaadet „Kultuurkapitali aastapree-
miad 2021“, mis tutvustas elutöö- ja peapreemia laureaate, avades Eesti kultuurielu säravamate 
inimeste mõttemaailma ja tegude tagamaid. 

Ekspertgruppide, sihtkapitalide ning nõukogu uued koosseisud
Lähtuvalt seadusest kinnitas Kultuurkapitali nõukogu 2021. aasta kevadel uued maakondlike eks-
pertgruppide koosseisud perioodiks 2021–2023.

Vahetus Kultuurkapitali nõukogu esimees. Vastavalt seadusele juhib Kultuurkapitali nõukogu 
tööd kultuuriminister. Alates 3. novembrist 2021 alustas tööd uus kultuuriminister Tiit Terik, kes 
samast päevast täitis ka Kultuurkapitali nõukogu esimehe ülesandeid. Samast kuupäevast lõpetas 
oma töö ministrina ja nõukogu esimehena Anneli Ott.  

3. novembril kinnitas kultuuriminister Kultuurkapitali seitsme sihtkapitali uued koosseisud järgmi-
seks kaheks aastaks. Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali uus koosseis alustas tööd juba 17. veeb-
ruarist 2021. 

Novembris kinnitas valitsus Kultuurkapitali nõukogu uue koosseisu aastateks 2021–2023. Vasta-
valt seadusele on Kultuurkapitali nõukogul 11 liiget – neist kaheksa esindavad sihtkapitale (üks 
igast sihtkapitalist), üks liige esindab rahandusministrit, üks  nõukogu liige kultuuriministrit ja nõu-
kogu esimees on alati kultuuriminister. Kuna aasta lõpus vahetusid seitsme sihtkapitali koosseisud 
ja vahetus ka kultuuriministri esindaja,  pidigi valitsus kinnitama nõukogu uued liikmed.

Eesti Kultuurkapitali nõukogu valis uueks Kultuurkapitali juhatajaks Margus Allikmaa 
Senine juhataja Kertu Saks soovis töö Kultuurkapitalis lõpetada ning uue juhataja leidmiseks kuu-
lutati välja konkurss. Nõukogu otsustas valida uueks juhatajaks Margus Allikmaa, kes alustas tööd 
Kultuurkapitalis 1. veebruaril 2022. Senine Kultuurkapitali juht Kertu Saks lõpetas töö Kultuurkapi-
talis 13. detsembril 2021. Vahepealsel ajal täitis juhataja ülesandeid pearaamatupidaja Marika Pihl.

Lähiaastate arengud

Kultuurkapitali tegevus on suunatud kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi ning kultuu-
riehitiste rajamise ja renoveerimise toetamisele ning kõik eesmärgid ja ülesanded on loetletud 
seaduses. Avalik-õiguslikul asutusel ei saa olla teisi eesmärke ega ülesandeid peale seaduses 
sõnastatute. Kõik kavandatavad tegevused peavad toetama seaduses sätestatud eesmärkide täit-
mist. Iseseisva tegevuse eesmärk võib olla ka seaduse täiendamine, kui selle tulemusel paraneb 
või avardub toetus kunstidele, rahvakultuurile või kehakultuurile ja spordile.

Aastatel 2022-2023 on Kultuurkapitali töökorralduses ja seda reguleerivates eeskirjades vaja teha 
mitu olulist muudatust. Koosmõjus peavad need oluliselt lihtsustama Kultuurkapitali põhiliste 
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klientide ehk taotlejate taotlemistoiminguid ning hiljem ka aruandlust. Paralleelselt sellega tuleb 
kaasajastada ekspertide tööks vajalik digitaalne keskkond. 

Tehtavate muudatuste eesmärgid on omavahel seotud ja nende saavutamise võtmeks on e-kul-
ka üsnagi radikaalne uuendamine. Teisiti öeldes, taotluste esitamise protseduur, taotluste hilisem 
täiendamine, lepingu sõlmimine ja hilisem muutmine ning aruandlus peab e-kulka keskkonnas 
olema lihtne ja ilma liigse bürokraatiata, tuleb otsida lahendusi, mis kasutavad IT võimalusi kõige 
paremal moel – eeltäidetud väljad, asjakohased ripp-menüüd, taotluste erinevad vormid jne.  

Teiseks, taotluste läbivaatamise, eraldusotsuste tegemise, nende protokollimise, lepingute sõl-
mimise ning hilisem –- saavutatud eesmärgi täitmise järelevalve –- olema e-kulka keskkonnas 
Kultuurkapitali töötajatele ja ekspertidele senisest lihtsam ning arenema suunas, mida pakuvad 
kaasaegsed arvutiprogrammid ja e-lahendused.

Kolmas panustamist vajav teema on seotud töökeskkonnaga.  Kultuurkapitali büroos töötavad 
inimesed vajavad kaasaegseid töötingimusi. Viimased 10 aastat ei ole töötingimusi oluliselt pa-
randatud.  Büroo on üsna amortiseerunud, ruumikasutus ebapraktiline ja peamiseks probleemiks 
on erakordselt tagasihoidlik ehk puudulik ventilatsioon, see ei vasta tänapäeva nõuetele. Lahen-
dust vajab ka raamatute, heliplaatide ja CD-de hoiustamise teema. On selge, et raamatukogu 
pole mõistlik likvideerida ja neid raamatuid ei tohi ka lihtsalt kuskile kastidesse laduda ning lattu 
toimetada. Sellel probleemil on lihtne lahendus, kõik Kultuurkapitali seinad tuleb maast laeni täis 
panna riiuleid ja probleem on järgmiseks kümneks või enamaks aastaks lahendatud. Uuendami-
se käigus tuleb välja ehitada ka senisest avaram, paremini õhutatud ja igas mõttes funktsionaal-
sem koosolekusaal. Maja omanikuga on toimunud esimesed läbirääkimised ja saadud kinnitus, et 
omanik on valmis katma 40% kuludest ning Kultuurkapitali kanda jääks ülejäänu. Kehtiv rendile-
ping seda küsimust ei reguleeri. 

Kõigi kolme eesmärgi saavutamiseks tehtavad kulutused kaetakse aastate jooksul kogunenud 
halduskulude reservist. 

Kultuurkapitali tulud moodustuvad valdavalt alkoholi- ja tubakaaktsiisi ning hasartmängumaksu 
laekumiste alusel. Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt kasvab 2022. aasta alkoholi- ja tu-
bakaaktsiisist tulev maksulaekumine 4,7% ning hasartmängumaksu laekumine 9,8%. Nende kahe 
maksulaekumise kasvu alusel on prognoositud Kultuurkapitali 2022. aasta eelarveks 33,2 miljonit 
eurot. Võrreldes 2021. aastaga eelarvega, mis oli 31,3 miljonit eurot,  on tulude kasvuks prognoo-
situd 6,1%  ehk 1,9 mln eurot. Proportsionaalselt tulude suurenemisega suurendatakse ka toetuste 
maksmiseks minevaid summasid ning halduskulusid. 2022. aasta eelarve tuludest ei ole plaanis 
suunata vahendeid põhikapitali täiendamiseks ja reserviks.
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Juhtimine

Kultuurkapitali tegevust juhib Kultuurkapitali nõukogu, kuhu kuulub 11 liiget. Nõukogu esime-
heks on seadusest tulenevalt alati kultuuriminister. Nõukogusse kuuluvad lisaks kultuuriminist-
rile Kultuurkapitali sihtkapitalide poolt valitud esindajad, üks kultuuriministri nimetatud esindaja 
ning üks rahandusministri nimetatud esindaja. Nõukogu liikmete volituste tähtaeg on kaks aastat. 
Nõukogu liikmed 2021. aastal olid:

 Tiit Terik  kultuuriminister ja nõukogu esimees alates 03.11.2021; 
 Peeter Lusmägi kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja; 
 Lauri Kärk audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja kuni 03.11.2021;
 Kaarel Kuurmaa audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja alates 03.11.2021; 
 Jaak Allik näitekunsti sihtkapitali esindaja; 
 Jorma Sarv  rahvakultuuri sihtkapitali esindaja, nõukogu aseesimees; 
 Mait Väljas  arhitektuuri sihtkapitali esindaja; 
 Berk Vaher  kirjanduse sihtkapitali esindaja; 
 Marje Lohuaru  helikunsti sihtkapitali esindaja; 
 Maarin Ektermann  kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja; 
 Mart Laar kultuuriministri esindaja kuni 03.11.2021; 
 Jaan Manitski kultuuriministri esindaja alates 03.11.2021;
 Anu Saluäär-Kall rahandusministri esindaja kuni 13.05.2021; 
 Anu Alber  rahandusministri esindaja alates 13.05.2021;
 Tõnis Lukas  kultuuriminister ja nõukogu esimees kuni 26.01.2021; 
 Anneli Ott  kultuuriminister ja nõukogu esimees 26.01.2021–03.11.2021. 

Igapäevaselt juhib ja esindab Kultuurkapitali juhataja. 13. detsembrini 2021 oli Kultuurkapitali ju-
hatajaks Kertu Saks ja alates 13. detsembrist 2021 kuni 1. veebruarini 2022 täitis juhataja ülesandeid 
Kultuurkapitali pearaamatupidaja Marika Pihl. 

Nõukogu tegevus

Kultuurkapitali nõukogu kogunes 2021. aastal kümnel korral. Olulisemad juhtimisalased otsused 
olid Kultuurkapitali finantsplaani kinnitamine aastateks 2022–2025, Kultuurkapitali 2021. aasta 
eelarve ja 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine, sihtkapitalide ja maakondlike eks-
pertgruppide raha jagamise kordade täiendamine, maakondlike ekspertgruppide ja sihtkapitali-
de uute koosseisude  nimetamine ning Kultuurkapitali uue siseaudiitori ja juhataja ametisse nime-
tamine. Neljal korral kinnitati jagamisele minevate toetuste jaotus sihtkapitalide ja maakondlike 
ekspertgruppide vahel ning tõlkeprogrammide komisjonide ettepanekud tõlkeprojektide rahas-
tamiseks. Läbi mitme koosoleku tutvuti riiklikult oluliste kultuuriehitiste nimekirjas kandideerivate 
projektidega.

Lisaks tavapärastele juhtimisotsustele arutab Kultuurkapitali nõukogu kord kvartalis ka sihtkapi-
talide või maakondlike ekspertgruppide algatustena laekunud taotlusi, sihtkapitalidesse või maa-
kondlikesse ekspertgruppidesse esitatud ning sealt nõukogule edasi suunatud taotlusi, valdkon-
dadevahelisi ja -üleseid projekte ning nõukogu omapoolseid algatusi. 

2021. aastal edastati sihtkapitalidelt nõukogule 186 taotlust, millest rahuldati 56 ning nende alusel 
tehti eraldusi 1 753 561 euro ulatuses. Lisaks edastati sihtkapitalide ning ekspertgruppide poolt 
nõukogule kinnitamiseks 60 taotlust preemiate määramiseks kogusummas 292 716 eurot ja kõik 
need ettepanekud ka kinnitati. Alalisi elutöötoetusi à 1000 eurot kvartalis määras nõukogu 113 000 
euro ulatuses. Ülevaate nõukogule esitatud taotluste arvust, nende rahalisest mahust ja nende 
alusel tehtud eraldusotsustest annab järgmine tabel.
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Tabel 2: Nõukogu 2021. aasta eraldusotsused

  TK SUMMAS

Nõukokku edasi saadetud taotlused, sh 186 4 066 304

Projektitoetuse taotlused, sh 44 1 512 704

– valdkondlikud suurprojektid 29 1 148 800

– valdkondadevahelised projektid 12 302 001

– kultuuriruumi rikastavad projektid* 3 61 903

„Ela ja sära“ stipendiumitaotlused 142 2 553 600

Taotluste alusel tehtud eraldused, sh 56 1 753 561

Projektitoetused, sh 40 1 609 681

– valdkondlikud suurprojektid 28 1 131 600

– valdkondadevahelised projektid 10 282 961

– kultuuriruumi rikastavad projektid* 2 51 000

„Ela ja sära“ stipendiumid 16 288 000

Preemiad, sh 60 292 716

– peapreemiaid, elutööpreemiaid ja tunnustuspreemiad 27 148 596

– olümpiamedali võitja tunnustuspreemiad 33 144 120

Regulaarsed elutöötoetused 113 113 000

* Kultuuriruumi rikastavad projektid – projektid, mis rikastavad kultuuriruumi, kuid ei ole otseselt seotud ühegi 
   Kultuurkapitali poolt toetatava valdkonnaga.

Nõukogu poolt määratud olulisematest projektitoetustest annab ülevaate järgmine tabel.

Tabel 3: Nõukogu 2021. aasta olulisemad projektitoetused

PROJEKTI EESMÄRK TAOTLETUD SUMMA ERALDATUD SUMMA

25. Pimedate Ööde Filmifestivali läbiviimine 160 000 160 000

Tartu Kunstimuuseumis aastal 2022 avanevate näituste rahastus 112 000 112 000

Festivali Draama 2022 ja Draamamaa.weekendi Tartus toimuvad 
sündmused 80  000 80  000

Kirjandusfestival Prima Vista 2022 korraldamine 80  000 80  000

XXVIII Viljandi pärimusmuusika festivali ettevalmistamine ja  
korraldamine 72 000 72 000

Tallinna rahvusvahelise festivali “Jazzkaar 2022” korraldamine 60 000 60 000

Tallinna Arhitektuuribiennaal TAB 2022 ettevalmistavad 
tegevused ja läbiviimine 52 000 52 000
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Sihtkapital on Kultuurkapitali struktuuriüksus, kelle ülesanne on Kultuurkapitali nõukogu poolt 
konkreetsele kultuurivaldkonnale eraldatud raha jaotamine esitatud taotluste alusel ja omal al-
gatusel. 

Kultuurkapitali koosseisu kuulub kaheksa sihtkapitali järgmistes valdkondades: kirjandus, heli-
kunst, kujutav ja rakenduskunst, arhitektuur, näitekunst, audiovisuaalne kunst, rahvakultuur ning 
kehakultuur ja sport.

Sihtkapitalidele esitati 2021. aastal taotlusi 27,4 miljoni euro ulatuses ja eraldusi tehti 16,7 miljoni 
euro ulatuses.
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Kirjanduse sihtkapital 

Sihtkapitali koosseis 2019–2021 Sihtkapitali koosseis 2021–2023

Maarja Vaino esimees Maarja Vaino esimees 

Triin Soone aseesimees Triin Soone aseesimees

Berk Vaher sihtkapitali esindaja nõukogus Berk Vaher sihtkapitali esindaja nõukogus

Jüri Kolk Ilvi Liive-Roosipuu

Mart Orav Kadri Rahusaar

Ülle Ergma Mart Orav

Pille-Riin Larm Rebekka Lotman

Kirjanduse sihtkapitali eesmärk on eesti kirjandusliku kõrgkultuuri ja kirjanduse populariseeri-
mine ja edendamine, rõhuasetusega autorite toetamisel, kelle hulka arvestatakse ka tõlkijad ja 
lastekirjanduse puhul illustraatorid. 

Sihtkapital seadis eesmärgiks jagada võimalikult palju loometoetusi, mille tulemus on näha raha-
jaotuste tabelis: erinevad stipendiumid moodustavad u 20% kõigist jaotatud toetustest. See on 
kõige mahukam toetuste alaliik. Oluliseks peab kirjanduse sihtkapital toetada nii algupärase kui 
ka tõlkekirjanduse väljaandmist, eeldusel, et selle kunstiline väärtus rikastab meie kirjandusmaas-
tikku. Selles kaalukaima osa moodustab proosa, mis on toetuste määra poolest teiseks suurim 
toetuste alaliik. Suurimaks toetuste saajaks on ürituste, festivalide, konverentside jm korraldami-
ne. Kirjanduselu taaselustamise toetamist peeti pärast keerulisi koroonaaegu eriti oluliseks. 

Vältimatult oli sihtkapital olukorras, kus ei saanud toetamata jätta mitmeid organisatsioone, et ta-
gada kirjanduskultuuri laiem tegutsemisväli. Paljude kultuuriorganisatsioonide rahastamine riigi 
või omavalitsuse kaudu on puudulik ning kirjanduse sihtkapital on kirjanduse valdkonnas ainus 
võimalus toimimiseks hädavajalikke lisavahendeid taotleda. 

Aasta jooksul on hoitud jaotamata vahendite reservi, et ka maksulaekumiste tuntava vähenemise 
korral oleks sihtkapitalil küllalt vahendeid meie hinnangul sellele tasemele vastavate taotluste 
rahuldamiseks.

festivalid, seminarid, üritused 14,38%

almanahh/kogumik  0,42%

muud projektid  8,96%

kordustrükk 0,31%

lastekirjandus 10,62%

loomemaja 0,67%
loominguline toetus 0,34%

mälestused/ dokumentalistika 3,57%

proosa 18,52%
näitekirjandus 1,21%
preemiad 1,21%

stipendium 20,25%

tegevustoetus 0,60%
tõlkimine 3,37%

venekeelne kirjandus 2,64%
ulmekirjandus 3,10%

uurimus/esseistika 1,81%
luule 8,01%

Kirjanduse 
sihtkapitali 2021. a 
eraldused summas 

1 677 347 eurot 
jagunesid 
järgnevalt
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2021. aasta projektidest oli huvitav Vladislav Koržetsi koostatud „Eesti kalaluule antoloogia“, mis 
on põhjalik uurimustöö ja põnev vaatenurk ning mis hõlmab kogu eesti luule ajalugu – esinda-
tud on peaaegu kõik eesti luuletajad oma luulega. See on silmapaistev ja harukordne saavutus 
haarata eesti luule ühe teema kaudu nii tihendatud kujul kokku. Sündmuseks kujunes Paavo 
Matsini uue romaani „Lenini valss“ ilmumine. Vajalik teos oli Vello Saage 100. sünniaastapäevale 
pühendatud teose „Õpetaja elav sõna“, mis jäädvustab legendaarseid mälestusi kirjandusõpeta-
jast. Oluline oli teaduskonverents, millega tähistati 100 aasta möödumist Ilmar Laabani sünnist. 
Tähenduslik ettevõtmine oli Paavo Haavikko „Kogutud luuletused“, mis hõlmab harukordselt laia 
tõlkijate hulka ja on aastatepikkuse töö lõpulejõudmine ning eesti-soome kultuurisilla hoidmine 
ja tugevdamine. Esiletõstmist väärib klassiku J. W. Goethe luule eestikeelsete tõlgete koondkogu 
„Nõmmeroosike“, mis on maailmakirjandus parimas mõttes ja loetav ka eesti tõlkeajaloona. Hea 
näide Baltimaade kultuurisilla kohta on „Balti kirjakultuuri ajaloo“ I osa „Keskused ja kandjad“, 
mis on kirjanduse mõtestajate aastatepikkuse töö esimene verstapost. Teose uuenduslik lähene-
mine (maiskondlikkus) on autorite varasemate tekstide kaudu mõjutanud Eesti ajaloo uurimist ja 
oodata on veel seitsme köite ilmumist. Järjepidevust tähistab ka Balti kirjanduse almanahh „No 
More Amber – The Baltic Literary Review“. Baltimaade kirjanike liitude ühisprojekt on kolme riigi 
autorite vahel elavdanud suhtlust ning on tänuväärne võimalus tutvuda naabermaade kirjandu-
sega. Raamatu esimene number võeti soojalt vastu ja oodata on juba teist osa. Siia võib veel lisa-
da ajakirja „Nippernaati“, mis tutvustab eesti kirjandust soome keeles. „Nippernaati“ 5. number 
koondas ka teiste Baltimaade nüüdisautorite tõlkeid. Väga tähenduslikud on kaks Jaan Kaplinski 
luule valikkogu: eesti keeles ilmunud „Valitud luuletused“ ühes Märt Väljataga põhjapaneva järel-
sõnaga ning soomekeelne „Ilta tuo takaisin kaiken“ („Õhtu toob tagasi kõik“, tlk Anja Salokannel 
ja Pauli Tapio).

Kirjanduse valdkond ei kannatanud COVIDiga seotud piirangute all nii tugevalt kui mitmed teised 
kunstivaldkonnad. Sellegipoolest jäi ära näiteks Head Read festival oma tavapärases mahus. Lan-
ges ka esinemistega seotud kirjanike sissetulek (lisaks festivalidele ja raamatuesitlustele ei toimu-
nud ka näiteks raamatukogutuur jne). Kirjastuste majanduslik olukord oli vähenenud läbimüügi 
tõttu raskem. Kirjandussündmuste korraldajatele on stabiilse tegevuse jätkamiseks ning esinejate 
tasustamiseks olnud oluline kirjanduse sihtkapitali valmidus aktsepteerida toetuskõlblike sünd-
mustena ka virtuaalseid ja hübriidseid kirjanduskavasid.
Sihtkapitali liikmed osalesid luuleprõmmidel, festivalidel, mitmetel Kultuurikapitali toetusega il-
munud raamatuesitlustel (loetelu läheks pikaks); kirjanduslikel kolmapäevadel jne. Suur osa 
sündmustest, millele toetust küsiti, on kirjanduselu osa ning kirjanduse sihtkapitali liikmed on 
neist kirjanduselus osalejatena suuremalt jaolt osa saanud. 

Sihtkapitali poolt algatati üheksa juubeli-, ravimi-, matusetoetust.

Sihtkapital on arutanud, et mõningaid ebamugavusi põhjustas töö Kultuurkapitali serveris taot-
luste läbivaatamisel (server jooksis kinni või oli maas või aeglane; otsingusüsteem on ebamugav 
ja puudulik). 2022. aastal on osa neist probleemidest lahenenud või liikunud paremuse poole.

Arutelusid on olnud seoses kirjanduse sihtkapitali kirjanduse aastaauhinna sündmuse formaadi ja 
korraldusega. Kuna Eesti Kirjanike Liit kõhkles pikalt, kas jätkata auhindade jagamise partnerina, 
tehti auhindade jagamisega muudatus seoses toitlustusega sündmusel – edaspidi tasub selle eest 
Kultuurkapital oma eelarvest, mitte seda ei pea omafinantseeringuna esitama auhindade läbivii-
mist korraldav institutsioon. Selle muudatuse tagajärjel jätkab auhindade kätteandmist korraldava 
partnerina Eesti Kirjanike Liit.

Sihtkapitali üheks arutlusteemaks oli aastaauhindade žüriitasude tõstmine, mis 2021. aastal sai ka 
vormistatud. Jõuti järeldusele, et žüriide kokkupanekut tuleb alustada varem, juba mais-juunis. 
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Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital

Sihtkapitali koosseis 2019–2021 Sihtkapitali koosseis 2021–2023

Maarin Ektermann esimees, 
sihtkapitali esindaja nõukogus Maarin Ektermann esimees, 

sihtkapitali esindaja nõukogus

Mari Vallikivi aseesimees Indrek Grigor aseesimees

Anne Parmasto   Anu Vahtra 

Indrek Grigor Jana Huul

Indrek Köster Kaire Rannik

Sten Ojavee Sten Ojavee

Kaire Rannik Urmas Lüüs

Sihtkapitali eesmärgid olid 2021. aastal jätkuvalt samad – toetada pea kõiki olulisemaid kunstielu 
suundi: professionaalsete kunstnike loometegevust ja enesetäiendamist, suuremaid ja väiksemaid 
näitusemajasid, regionaalset kunstielu, trükiste väljaandmist ning valdkonna järelkasvu. Kahtle-
mata on kunstivaldkond viimaste aastate jooksul järjest rohkem professionaliseerunud, välja on 
kujunenud näiteks mitmed mõjukad tugiteenuste pakkujad, kuid see tähendab ka, et valdkonna 
ootused Kultuurkapitalile ning Kultuurkapitali võimalused ei ole kaugeltki proportsioonis. 

Peamine murekoht sihtkapitali vaatest on jätkuvalt suurte, end juba tõestanud institutsioonide 
tegevustoetuste/põhitegevuse kulud, mida ei katab küll osaliselt Kultuuriministeerium, aga mis 
on üha enam liikunud siiski sihtkapitali kanda. Mõlema kooseisu üks olulisemaid missioone on 
olnud taas tegevustoetuste proportsioonide jaotuse teema Kultuurkapitali ja Kultuuriministeeriu-
mi vahel intensiivsemalt üles võtta – kui sihtkapitali vahenditest on nii suured summad igal aastal 
tegevustoetuste all kinni, pärsib see loovisikute, väiksemate algatuste ning uute initsiatiivide toe-
tamist, mis ju ometigi peaks just Kultuurkapital kohustus olema. 

Aastal 2021 vähendas sihtkapital võrreldes eelmiste aastatega tunduvalt Eesti Kunstimuuseumi 
toetamist, püüdes liikuda muuseumide toetamise vähendamise poole, kuid hetkel seisab jätku-
valt peamiselt Kultuurkapital õlgadel Tartu Kunstimuuseumi ja Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuu-
seumi programm, samuti suurte näitusemajade nagu Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum ning Eesti 
Kunstnike Liidu galeriid Tallinnas ning kunstnike liidu allasutus Tartu Kunstimaja. Sihtkapital jätkab 
antud teema üleval hoidmist. 

näitusel osalemine 3,65%

näituse korraldamine 29,57%

disain 0,55%
ehtekunst 0,87%

moekunst 0,72%
festivalid, seminarid, üritused 7,22%

foto ja film 2,80%
kollektsiooni omandamine 8,06%

muud projektid  4,91%
loomemaja 1,78%

loominguline toetus 3,77%
kunstireisid 0,07%

stipendium 6,04%

tegevustoetused 23,93%

trükis 4,14%
õpingud 1,91%

Kujutava ja 
rakenduskunsti 

2021. a
 eraldused summas 

1 984 379 eurot 
jagunesid 
järgnevalt
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Raha jagamise korras ei olnud aastal 2021 palju muutuseid. Kõige olulisem neist oli loometöötoe-
tuse summa tõstmine 1550 eurolt 3000 euroni aastas, mis võimaldab ellu viia väiksemaid loomete-
gevuse projekte ilma detailset kuluaruannet esitamata. Samas tuleb loometöötoetuse taotlemisel 
esitada siiski täpselt prognoositud projekti eelarve, kinnituskiri toimumispaigalt jms, mille alusel 
sihtkapitali nõukogu saab hinnata projekti tõsiseltvõetavust. 

Koroonapandeemia mõjutas kindlasti ka 2021. aastal taotlemist ning kunstielu korraldamist, kuigi 
mitte enam nii rängalt kui aasta varem. Vaikselt said toimuma hakata üritused ning erialased rei-
sidki, kuigi näituste, residentuuride ja sündmuste kalendrid olid ikka veel lootuselt sassi löödud 
ning ümberkorraldusi tuli palju teha ning ka sihtkapital püüdis kõigile toetuste ajavahemiku või 
isegi eesmärgi muutmise soovidele võimalikult paindlikult vastu tulla. 

2021. aastal pööras sihtkapital senisest rohkem tähelepanu suhtlusele (kunsti)avalikkusega ning 
Kultuurkapitali-poolse kunstivälja toimimise vaate kommunikeerimisele. 16.04.2021 ilmus ajalehes 
Sirp Airi Triisbergi pikk intervjuu sihtkapitali esindajatega, mis käsitles mitmeid teemasid, mis selle 
koosseisu jaoks on tundunud murettekitavad – eelkõige suur koormus seoses institutsioonide te-
gevustoetustega, käärid valdkonna üha kasvavate ootuste ja Kultuurkapitali võimaluste vahel jne. 
05.05.2021 toimus Zoomi vahendusel sihtkapitali infopäev, kus tutvustati raha jaotamise võimalu-
si, proportsioone ja raha jagamise korras tehtud muudatusi ning vastati laekunud küsimustele. Nii 
artikli link kui infopäeva salvestus on kättesaadavad Kultuurkapitali leheküljel sihtkapitali pesas. 
Sihtkapital leiab, et iga koosseis võiks korraldada vähemalt ühe avaliku infopäeva ning anda ühe 
pikema intervjuu. 

Augustis 2021 toimus üle pika ajal sihtkapitali nõukogu väljasõit, et tutvuda regionaalse kunstielu 
sõlmpunktidega. Kahepäevasel väljasõidul külastati Viljandit (Kondase keskus, Linnagalerii), Pär-
nut (mitmed erinevad näitusepinnad ja -korraldajad) ning Haapsalut (Linnagalerii, Evald Okase 
muuseum). Sellised väljasõidud on valdkonnaga kontakti hoidmiseks väga vajalikud ning neid 
plaanitakse edaspidi suurema regulaarsusega korraldada. Kuna aasta 2021 märkis kunstivälja 
siseselt suuremat aktiivsust kunstielu probleemkohtade arutamisel, osalesid sihtkapitali liikmed 
ka valdkondliku arengukava ehk KUVA töögruppides, väljatöötamisel ning esitlemise aruteludel. 
Üks nüanss, mida sihtkapital on kasutanud valdkonnale oma võimaluste kommunikeerimiseks on 
olnud, et alates 2020. a veebruari taotlusvoorust pannakse kõigile taotluste vastustele kaasa ka 
summa, mida selles jaotuses küsiti ning summa, mis sihtkapitalil tegelikult jaotada oli (nõukogu 
kinnitatud vahendid, millest on maha arvestatud elutöötoetused, jätkulepingud jms). 

Oluline arutelu, mis ei lõppenud siiski aastaga 2021, toimus kunstniku töö, selle tasustamise ja sti-
pendiumide ümber. Valdkonnas maskeeritakse töösuhteid tihti stipendiumitaotlustega ning siht-
kapitalil peab olema senisest veelgi teravam pilk, et selliseid asju mitte läbi lasta. Sihtkapital toetab 
kunstnikutasude maksmist ning tasule ei ole määratud alam- ega ülempiiri. Valdkonnas vajab 
veel selgitamist stipendiumi kui sellise olemus ning asjaolu, et kunstnikutasu saavad taotleda 
ainult juriidilised isikud, kuna füüsiline isik ei saa iseendale töötasu maksta (iseend maksuametis 
tööle registreerida) ja seega ei saa füüsiline isik sihtkapitalilt ka iseendale töötasu küsida. Edaspidi 
tuleb üle vaadata sihtkapitali poolt jagatavate stipendiumide arv ning summad, kuna neid ei ole 
juba väga ammu tõstetud, samal ajal kui elukallidus on märkimisväärselt tõusnud. 

Sündmus, mis markeeris ka möödunud aastat, oli sihtkapitali nõukogu uue koosseisu valimine 
ja kinnitamine. Eelmisest kooseisust jätkasid uues koosseisus neli liiget, uute liikmetega tuli aga 
veelgi enam juurde ekspertteadmist tarbekunsti- ja disainivallast ning regionaalse kunstielu haa-
ramise võimekust. Jätkanud liikmete ülesannete hulka kuulus ka uutele liikmetele protsessidega 
liitumise võimalikult sujuvaks tegemine ning senisest kogemusest ülevaate andmine. Sihtkapita-
li liikmed külastasid oma igapäevase kunstivaldkonnas tegutsemise käigus aktiivselt kunstielus 
toimuvat – näituseid, festivale, seminare ning väiksemaid eksperimentaalsemaid formaate ning 
omavad eeskujulikku ülevaadet, kuidas Kultuurkapitali toetused on realiseerunud. 
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Arhitektuuri sihtkapital

Sihtkapitali koosseis 2019–2021 Sihtkapitali koosseis 2021–2023

Mait Väljas esimees, 
sihtkapitali esindaja nõukogus Koit Ojaliiv esimees

Jaak Huimerind aseesimees Epp Lankots aseesimees

Epp Lankots Mait Väljas sihtkapitali esindaja nõukogus

Koit Ojaliiv Kai Süda

Merike Rehepapp Marit Ilison

Tiiu Truus Kristjan Mändmaa

Anna-Liisa Unt Eva Liisa Kubinyi

Arhitektuuri sihtkapital eesmärk 2021. aastal oli jätkuvalt toetada Eesti ruumikultuuri edendamist. 
Toetuste eraldamisel on oluliseks printsiibiks nii loometöö valdkondlik mitmekesisus kui ka erine-
va mastaabiga sündmused kohalikul ja rahvusvahelisel tasemel, arhitektuuriharidus, arhitektuu-
rikultuuri arendamine väljaspool suuremaid keskusi ning ka arhitektuuritrükiste ja -väljaannete 
žanriline mitmekesisus. 2021. aastal maailmas jätkunud pandeemia ja sellega kaasnenud piiran-
gutega reisimisele ja ürituste korraldamisele ei õnnestunud seda eesmärki paraku ideaalselt täita. 
Samas võis täheldada teatud moel olukorraga harjumist võrreldes eelnenud aastaga: juba oli või-
malik korraldada rohkem sündmusi, isegi kui need olid piiratud mahus ja vähemate (välis)esine-
jate-osalejate arvuga. Nagu üleüldiselt pandeemiaga kohandunud maailmas harjusid inimesed 
olema operatiivsemad, püstitades projektides pigem lühemaajalisi ja realistlikult saavutatavaid 
eesmärke.

Raha jagamise kordades toimus muutus seoses loomingulise tegevuse toetamisega. Alates 2021. 
aastast saavad loometöötoetust ja loomingulist stipendiumi taotleda ainult eraisikud iseendale. 
„Ela ja sära” stipendiumi suurendati – selle suurus on nüüd 18 000 eurot aastas. Muudeti ka kon-
kursipreemiate jagamise korda.

ˇˇ

IT projektid 1,43%
muud projektid  6,13%

juubelitoetused 0,96%
konkursside korraldamine 5,13%

loominguline töö 2,58%

trükised 17,88%

näituste korraldamine 17,67%
sõidud 2,81%

tegevustoetused 28,70%

õppimine 0,46%

ürituste korraldamine 16,26%

Arhitektuuri 
sihtkapitali 2021. a 
eraldused summas 

1 401 312 eurot 
jagunesid 
järgnevalt



19EESTI KULTUURK APITAL TEGE VUSA A STA ARUANNE 2021

SIHTK APITALIDE TEGE VUS

Muid suuremaid muudatusi raha jagamise korras ei kehtestatud. Küll analüüsiti võimalusi muuta 
erialaliitude tegevustoetuste kasutamine omavahel paremini võrreldavaks, millest tegevustoe-
tuste suuruste määramisel juhinduda (üks konkreetseid mõõdikuid on liikmete arv). Arutati eri-
alaliitude esindajatega (Eesti Arhitektide Liit, Eesti Sisearhitektide Liit, Eesti Disainerite Liit, Eesti 
Maastikuarhitektide Liit) aasta tegevusplaanide selgemat lahti kirjutamist tegevustoetuste taot-
lemisel. Pandeemiline olukord mõjutas mingil määral rahajagamise loogikat, eeskätt reisimist ja 
(rahvusvaheliste) ürituste korraldamist puudutavate taotluste osas, mille rahastamisse sihtkapital 
suhtus reservatsioonidega.

Rahvusvahelises mõttes oli oluline Veneetsia arhitektuuribiennaali edasi lükatud toimumine, kus 
Eesti esines näitusega „Plats! Väärikas kahanemine” (kuraatorid Jirí Tintera, Garri Raagmaa, Kal-
le Vellevoog, Martin Pedanik ja Paulina Pähn). Kuna Veneetsiasse sai näitusega minna aastase 
hilinemisega, siis juba 2020. aasta sügisel olid kaheksas Eesti linnas avatud väiksemamahulised 
satelliitnäitused (kuna näituse enda teemaks oli nende samade linnade EV100 programmi raames 
valminud uued keskväljakud, siis selline kohalik ja regionaalne eksponeeritus on igati tervitatav). 
Näitusega kaasnes eesti- ja inglisekeelne kataloog.

Kindlasti väärivad mainimist Eesti Arhitektide Liidu 100. juubelile pühendatud üritused (EAL100 
filmi esilinastus, EAL-i kuraatornäituse „TÄNAV” avamine ja teised sünnipäeva üritused Fotografis-
kas). Septembris toimus Tallinnas Põhjala tehases disainivaldkonna olulisem festival Disainiöö, jär-
jekorras kuueteistkümnes. Väga laiale publikule ning aina edukamaks ürituseks kujuneva Open 
House Tallinna raames külastas ühe juuli nädalavahetuse jooksul pealinna 35 arhitektuuriobjekti 
peaaegu 5000 inimest ja toimus 300 vabatahtlike poolt läbiviidud ekskursiooni.

Eesti Arhitektuurimuuseumis toimus 30. sünnipäeva puhul auhindu pälvinud rühmanäitus „Ma-
jad, mida me vajame” (kuraator Jarmo Kauge; 5350 külastajat), mis esitas arhitektide ja disainerite 
fantaasiarikkaid nägemusi meie ruumilisest tulevikust. Lähtudes muuseumi fotokogust esitas isi-
kupärase nägemuse arhitektuuri ja fotograafia omavahelistest seostest visuaalkunstnik ja kuraa-
tor Ingel Vaikla näitusel „Võimu vaatlus” (3816 külastajat). Mõlema näitusega kaasnesid kataloo-
gid. Oma järelelu rändnäitusena Pärnus ja Paides pikendas 2020. aasta menukaim näitus „Suvila. 
Puhkamine ja arhitektuur Eestis 20. sajandil”. Jätkusid muuseumi traditsioonilisteks tegevusteks 
kujunenud ekskursioonide sari Avatud Majad ja tasuta loengute sari Elav Ruum.

Eesti ruumikultuuri iga-aastane suursündmus on arhitektuuripreemiate gala, kus jagatakse nii 
Kultuurkapitali kui ka erialaliitude aastapreemiaid. 2021. aastakäigu üritus toimus Kultuurkapitali 
peapreemia saanud Tallina sadama kruiisiterminalis, aga olude sunnil alles 01.02.2022. Ilmusid 
kataloogid „Eesti arhitektuuripreemiad 2021” ja „Ruumipilt 2021” (kajastab sisearhitektuuri). Film 
„Aasta arhitektuuripreemiad 2021” esilinastus ETV-s ja on järelvaadatav ERR-i voogedastuskanalil 
Jupiter.

Juba mainitud trükiste kõrval tasuks pikemaajaliste akadeemiliste projektidena välja tuua „Eesti 
linnaehituse ajaloo“ teise osa (käsitleb 20.–21. sajandit) ja „Eesti kunsti ajaloo“ esimese köite (käsit-
leb keskaega) arhitektuuripeatükkide toetamine. Mõlemad teosed peaksid ilmuma 2023. aastal. 
Positiivset tähelepanu sai tuntud briti arhitekti ja linnaplaneerija David Simi raamatu „Pehme linn” 
eestikeelse tõlke ilmumine, millega käis kaasas raamatu esitluse puhul autori loeng Eesti Kunsti-
akadeemias publikut täis saalile. Sihtkapital jätkas valdkonna perioodiliste ja jätkväljaannete toe-
tamisega (ajakirjad Maja ja Ehituskunst, muinsuskaitse aastaraamat, akadeemiliste väljaannete 
Kunstiteaduslikke Uurimusi ja Baltic Journal of Art History arhitektuuriartiklite publitseerimine).

Sihtkapital andis panuse professionaalse arhitektuuri tekkesse väljapoole suuremaid keskusi, toe-
tades Audru keskväljaku, Raadimõisa asumi puhkeala ja Põhja-Eesti muuseumide pärandihoidla 
arhitektuurivõistlustel peapreemia pälvinute rahastamist.
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 Koroonapandeemia mõjud valdkonnale on olnud nähtavad – eriti puudutab see arhitektuuri po-
pulariseerivate suuremate sündmuste läbiviimist ja rahvusvahelises kogukonnas suhtlemist. Tei-
ne oluline mõju on olnud kahtlemata arhitektuuriharidusele, kus ära on jäänud traditsioonilised 
õppereisid, aga ka külalisprofessorite ja -lektorite loengud ja seminarid, arhitektuurikonverentsid 
ja muud ülikoolide poolt avalikkusele suunatud üritused.

Uusi stipendiumide või toetuste programme ei algatatud. Küll oli oluline õppejõudude loomete-
gevuse stipendiumide arvu kasv (2019–2020 anti välja kolm stipendiumi, 2021 kuus stipendiumi), 
mis võimaldab arhitektuuri valdkonna inimestel pühenduda pikemaajalisematele loome- ja uuri-
misprojektidele, mis mujalt ei pruugi toetust saada.

Sihtkapitali põhilised ettepanekud puudutavad jätkuvalt virtuaalse töökeskkonna arendamist, 
mis võimaldaks sihtkapitali liikmetel lihtsamini ja efektiivsemalt tutvuda esitatud taotlustega, jäl-
gida taotlejate-projektide varasemat ajalugu jne (etteruttavalt saab öelda, et 2022. aastast on sel-
lega Kultuurkapitali poolt tõsiselt tegelema hakatud, nii et selles osas on oodata juba peatseid 
parendusi).
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Audiovisuaalse kunsti sihtkapital

Sihtkapitali koosseis 2019–2021 Sihtkapitali koosseis 2021–2023

Tristan Priimägi esimees Kaarel Kuurmaa esimees, 
sihtkapitali esindaja nõukogus

Olga Pärn aseesimees Katrin Kissa aseesimees

Lauri Kärk sihtkapitali esindaja nõukogus Laura Liina Raud

Margit 
Keerdo-Dawson Marju Lepp

Tanel Toom Priit Tender

Joosep Matjus Veiko Õunpuu

Tiina Teras Tiina Teras

Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali põhilised ülesanded pole muutunud – sarnaselt eelnevatele 
aastatele on ikka eesmärk toetada Eesti audiovisuaalmaastikku kogu tema mitmekesisuses. Siht-
kapital on oluline partner ning rahastaja filmide ja filmitegijate toetamisel alates stsenaariumist 
filmide arendamise ja tootmiseni. Teine oluline sammas on sihtkapitali tegevuses kinokultuuri 
lahutamatu osana ka kinopublikuga tegelemine. Selleks toetame maailma kinokunsti rikkaliku 
mitmekesisuse jõudmist Eesti publikuni erinevate filmiürituste ja kinode toetamise kaudu. Loomu-
likult ei unusta me ka loomestipendiumeid, filmitegijate koolitusi, enesetäiendamise ning profes-
sionaalse silmaringi avardamise võimalusi. 

Aasta jooksul olulisi raha jagamise korra muudatusi ei tehtud. Uusi stipendiume ja toetusprog-
ramme ei algatatud. Lihtsustati sihtkapitali algatusel välja antavate stipendiumide korda ning täp-
sustati loometöötoetuste taotlemise tingimusi.

Loomulikult oli valdkonnale suur mõju koroonapandeemial, sest filmide tegemine ja vaatamine 
on oma olemuselt kommunaalsed tegevused. Kui füüsiliselt kohtuda ei saanud, siis see ajas pal-
jude filmide ajagraafikud totaalselt sassi. Seda nii tootmise kui filmide linastumise vaatenurgast. 
Eelnevate aastate jooksul tõusnud kinokülastuste arv kodumaistel filmidel sai tuntava tagasilöögi. 
Loodetavasti suudavad tulevad aastad tuua Eesti inimesed tagasi kinodesse kodumaist filmikunsti 
nautima. 

tegevustoetus 4,2%
loometöötoetus 1,2%

loominguline stipendium 3,8%
stsenaariumi kirjutamine 0,7%

animafilm 14,0%

näituste korraldamine 1,5%
fotograafia 0,2%

dokumentaalfilm 15,0%

koolitus  0,9%
kirjastamine, andmekogud 1,1%

lühimängufilm 9,5%toetused eraisikutele 0,9%
tunnustuspreemia 0,1%

täispikk film 34,8%

välislähetus 1,3%

festivalide, filmipäevade jm 
korraldamine 9,9%

muud projektid  0,9%

Audiovisuaalse 
kunsti sihtkapitali 
2021. a eraldused 

summas 
2 062 679 eurot 

jagunesid 
järgnevalt
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Kuigi kodumaistel filmidel oli COVIDi tõttu väga keeruline aasta, siis positiivse poole pealt pälvisid 
Eesti filmitegijad olulist tähelepanu Kultuurkapitali toetusel valminud kahe rahvusvahelise koos-
tööfilmi juures. Filmiaasta tähtsaimal festivalil Cannes’is võitis Livia Ulmani ja Andris Feldmanise 
stsenaristitöö ning Riina Sildose kaasproduktsiooni abil Grand Prix’ auhinna soomlase Juho Ku-
osmaneni lavastatud „Kupee nr 6“. Filmi eestipoolsed loojad said ära märgitud ka Kultuurkapitali 
aastapreemiate jagamisel. Sügisel linastus Veneetsia filmifestivalil samuti Kultuurkapitali toel val-
minud „Kapten Volkonogovi põgenemine“, mille operaatoriks ja kaasstsenaristiks oli Mart Taniel 
ja kaasprodutsendiks Katrin Kissa. Film sai rahvusvahelises meedias suure positiivse tähelepanu 
ning seega võis Kultuurkapitali logo näha kahe maailma suurfestivali võistlusprogrammis, millele 
ligilähedast edu pole veel kunagi enne olnud.

Aina probleemsem on sihtkapitali rahastamise piiridest üle ääre ajav väga suure mahuga pro-
jekt Pimedate Ööde Filmifestival, mille toetamist peaks kindlasti püüdma katta muudest riigieel-
arvelistest vahenditest. Loodame siinkohal Kultuuriministeeriumi abile ning oleme valmis kaasa 
mõtlema, kuidas leida aastast aastasse toimuvale kvaliteetsele suurüritusele parim toimimise ja 
toetamise viis. 

Teine väga keeruline küsimus on filmiõppe rahastamise probleem. Karjuvalt alarahastatud on 
Haridus- ja Teadusministeeriumi alluvusse kuuluv Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunsti-
de instituut. Paljud sealse filmihariduse lõpetajad peaksid olema suutelised asuma täieõiguslikult 
filminduse valdkonda, aga kuna praktiliseks tegevuseks – filmide loomiseks – sisuliselt eelarve 
puudub, siis jäävad paljud elementaarsed käsitööoskused koolis lihvimata. Ka see on suur teema, 
mis vajaks riiklikult valdkondade ja ministeeriumide ülest lahendust ning probleemi lahendamine 
väljub Kultuurikapitali vahendite võimekusest. 

Sihtkapitali enda kooseisus toimus väga suur uuenemine, kui kolme esimest toetusvooru menet-
lenud koosseisust jäi uude koosseisu kõigest üks inimene. Uue koosseisu täpsem nägu ja tegu 
hakkab kujunema järgneva aasta jooksul.
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Helikunsti sihtkapital

Sihtkapitali koosseis 2019–2021 Sihtkapitali koosseis 2021–2023

Marje Lohuaru esimees, 
sihtkapitali esindaja nõukogus Marje Lohuaru esimees, 

sihtkapitali esindaja nõukogus

Peep Lassmann aseesimees Tiia Teder aseesimees

Kadri Tali Peedu Kass

Marko Lõhmus Anu Kivilo

Peedu Kass Ave Tölpt

Janek Murd Andres Kaljuste

Timo Steiner Märt-Matis Lill

Helikunsti sihtkapitali tegevuse eesmärgiks on professionaalse muusikakultuuri edendamine ja 
säilitamine. Sihtkapitalil on laialdane toetuste skeem, mis katab valdkonna suurüritusi ja regio-
naalseid muusikasündmusi, esindusorganisatsioonide tegevust, loovisikute toetusi, muusikahari-
duse arendusprojekte, õppestipendiume ning erinevaid uusi algatusi.

Sihtkapitalil on loovisikutele (sh interpreetidele, heliloojatele, arranžeerijatele, muusikateadlaste-
le jt) arvukalt stipendiume loometööle pühendumise ja erialase tegevuse, võimete arendamise 
ja enesetäiendamise eesmärgil. Sihtkapital lähtub stipendiumide eraldamisel stipendiumikandi-
daadi tulemustest oma erialal. Valdkonna suurüritustel ja kohaliku tasandi muusikaüritustel on 
stabiilne toetus, muusikahariduse jaoks on õppestipendiumide ja arendusprojektide programm, 
valdkonna esindusorganisatsioonid saavad tegevustoetust. Eesmärke on täidetud vastavalt või-
malustele.

Helikunsti valdkond on väga lai, järjest lisandub uusi taotlejaid ja taotluste arv on märkimisväär-
selt kasvanud. 2020. aastast viidi raha jagamisel sisse ulatuslikult muudatusi, mis väljendusid ka 
sihtkapitali korras. Alates 2021. aasta 3. jaotusest saavad stipendiume taotleda vaid füüsilised isi-
kud iseendale. 2021. aastal oli sihtkapitali eesmärgiks tehtud muudatuste seire ja hindamine.

CD/DVD/salvestised 5,4%
trükiste/veebi jt materjalide väljaandmine 2,6%

tegevustoetus 11,5%
ost/remont 0,5%c

varia 2,7%

kontsert/kontserdisari 30,6%c

kontsertreis 1,8%
osalemine festivalil/konverentsil/ 
kursusel/konkursil jms 4,7%

festivali /suurürituse korraldamine 25,4%

konkursi/konverentsi/kursuste jm 
korraldamine 9,0%

loometöö(jm) toetus 5,7%

preemia 6,4%

erialastipendium 4,0%

interpreedistipendium 5,7%

loominguline stipendium 17,4%

õppestipendium 12,5%

Helikunsti 
sihtkapitali 2021. a 
eraldused summas 

2 251 830 eurot 
jagunesid 
järgnevalt
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Muusikavaldkonna ürituste puhul on järjest tähtsam haridusliku osa lisandumine. Esiletõstmist 
väärib helikunsti valdkonnale olulise tähendusega ja jätkusuutlik pedagoogi tunnustuspreemia 
programm (asutatud 2012. aastal). Muusikaõpingute toetamiseks on helikunsti sihtkapitalil hästi 
toimiv stipendiumide süsteem.

Uue algatusena toimib instrumentaalansambli residentuuriprogramm, mida iseloomustab valdkon-
na erinevate struktuuriüksuste ja sektorite integreerumine. Sihtkapital peab oluliseks keelpillikvar-
teti M4GNET valimist kaheaastase instrumentaalansambli residentuuriprogrammi ansambliks. 

Sihtkapital asutas ja andis välja kaks uut tunnustuspreemiat pikaajalise erialase pühendumise 
eest.

Lähtudes eriolukorrast moodustati 2020. aastal rahaline reserv ja töötati välja eristipendiumi 
programm, mis võimaldas arvukate muusikute toetamist koroona eriolukorras. 2021. aastal jätkas 
sihtkapital konservatiivset finantspoliitikat ja nõuab regulaarse reservi hoidmist.

Sihtkapitali liikmetele on sündmuste külastamine kõige adekvaatsem võimalus tagasiside saami-
seks. Kontsertide külastamine on sihtkapitalile oluline tulevaste otsuste tegemisel ning on tähtis 
ka ürituste korraldajatele. Kuna Eestis on arvukalt kontserdi- ja ürituste korraldajaid, siis on ta-
gasiside oluline ka professionaalse kontserdikorralduse vaates. Sihtkapitalis on professionaalsed 
eksperdid, kes on igapäevaselt seotud ja kursis valdkonnas toimuvate erinevate sündmustega, sh 
sihtkapitali poolt toetatud projektidega.

Töökorralduslikult näeb sihtkapital probleemi selles, et taotluste arv pidevalt kasvab ja valdkon-
nas suureneb ootus rohkemate taotluste rahuldamiseks.
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Näitekunsti sihtkapital

Sihtkapitali koosseis 2019–2021 Sihtkapitali koosseis 2021–2023

Kirsten Simmo esimees Liisi Aibel esimees

Karmen Puis aseesimees Oksana Tralla aseesimees

Jaak Allik sihtkapitali esindaja nõukogus Jaak Allik sihtkapitali esindaja nõukogus

Erki Aule Ene-Liis Semper

Liisi Aibel Inga Vares

Piret Rauk Priit Volmer

Gert Raudsep Gert Raudsep

Näitekunsti sihtkapitali üheks peamiseks eesmärgiks 2021. aastal oli toetada valdkonda nii, nagu 
seda tehti enne koroonaaja algust. Ehkki esimene poolaasta möödus veel endiselt suletuse tähe 
all, siis proove võis erinevalt 2020. aasta kevadest siiski teha, mis tähendas, et lavastuste väljatoo-
mise toetamisel sihtkapital koroonapiirangutega eraldi ei arvestanud, loomaks soodne pinnas 
selleks, et valdkond esimesel võimalikul hetkel taas normaalset toimida saaks. Sellega seonduvalt 
oli sihtkapital paindlik ka toetuste kasutamise tähtaegade pikendamise ja/või loomingulise mees-
konna koosseisude muutuste osas, et tagada teatritegijatele võimalus muutuvatele oludele kiiresti 
reageerida. Sama kehtis ka erinevate reisitoetuste osas, mille puhul arvestati juba eos kuupäeva-
de (ja ka sihtkohtade) võimaliku muutumisega. 

Üldiselt jätkas sihtkapital tööd varasematel aastatel välja kujunenud prioriteetide alusel: toetati 
professionaalset etendustegevust, loovisikute loometööd ja enesetäiendamist, erialaliitude tege-
vust, Eesti teatri aastaauhindu jpm. Lavastusprojekte hinnates pidasime oluliseks, et eeskätt saak-
sid toetust kunstiliselt otsingulised ja valdkonna avatusse ning arengusse panustavad (aeg-ajalt 
sellega kaasnevalt ka riskantsed) lavastusprojektid etenduskunsti ja kaasaegse tantsu valdkon-
nast. Pea täies mahus toetati etenduskunstikeskuste (Kanuti Gildi SAAL, Sõltumatu Tantsu Lava, 
Vaba Lava) programmi ning erateatrite (Von Krahli Teater, Must Kast, Tartu Uus Teater, VAT Teater 
jt) lavastuste väljatoomist, lähtudes usaldusest väljatoodud etendusasutuste kunstiliste juhtide ja 
programmikoostajate töö vastu. Lisaks toetati projektipõhiseid lavastusi, mis sündisid teatriloojate 
eraalgatusel ja -initsiatiivil. Keskmisest enam panustati suvelavastuste väljatoomisesse, kuid see 
oli eeskätt tingitud paljude esietenduste koroonakevadest suvesse lükkumisest ning üleüldisest 
suvelavastuste rohkusest (üle 70 esietenduse) 2021. aastal. 

  

preemiad 6,1%

publikatsioonid, salvestised 3,2%
muud projektid  0,7%

üritustel osalemine 2,1%

ürituste korraldamine 8,7%

tegevustoetused 11,0%

toetus loojale/teenekale 0,9%
loominguline/residentuuri/ 
erialastipendium 3,3%

õppestipendiumid 2,8%
külalisetendused 0,4%

tantsulavastused 18,5%
tsirkus/performance 1,5%

lastelavastused 3,0%
muusikalavastused 1,2%

sõnalavastused 36,6%
Näitekunsti 

sihtkapitali 2021. a 
eraldused summas 

1 752 445 eurot
 jagunesid 
järgnevalt
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Eraldi tähelepanu pälvis eriala- ja loomeliitude rahastamine. Uue tulijana eraldati aastane tege-
vustoetus noore vaataja teatrit edendavale ASSITEJ Eesti Keskusele. Võrreldes varasemaga suu-
rendati oluliselt toetust Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidule ning vähemal määral Eesti 
Teatriliidule. Teiste erialaliitude aastane toetus jäi aasta varasemaga samale tasemele. 2021. aastal 
kohtuti ka Eesti Kaasaegse Tsirkuse Arenduskeskuse esindajatega, et edaspidist tegevustoetuse 
saamist arutada, kuid 2022. aastaks antud keskus tegevustoetuse taotlust veel ei esitanud. Liitude 
tegevustoetuste puhul arvestas näitekunsti sihtkapital varasemast teadlikumalt liikmete arvu ja 
liikmemaksu suuruse koefitsientiga, et olla kindel, et liidu liikmete panus ja Kultuurkapitali toetus 
on omavahel proportsioonis. 

2021. aastal algas protsess, mis päädis näitekunsti sihtkapitali raha jagamise korra põhimõtteliste 
muudatustega 2022. aasta alguses. Alates 2021. aasta II voorust oli juriidilistest isikutest taotlejatel 
kohustus lisada taotlusele loometöötoetuse saajate kinnituskiri selle kohta, et ollakse teadlikud, et 
toetus on maksuvaba ning sotsiaalseid garantiisid sellega ei kaasne. Ilma kinnituskirjata võisid ju-
riidilisest isikust taotlejad alates sellest hetkest taotleda vaid töötasusid. See otsus oli vaheetapiks 
kahe põhimõtte vahel – 2021. aastani kehtis põhimõte, et lavastusprojektide loomingulise mees-
konna liikmeid tasustatakse loometöötoetustega, ning alates 2022. aastast kehtib uus põhimõte, 
et kõik loomingulise meeskonna liikmed saavad oma töö eest töötasu. Seega töötas näitekunsti 
sihtkapital 2021. aastal mitmes raha jagamise korra punktis ajutiste põhimõtete alusel. 

Siiski kohandati 2021. aastal raha jagamise korras mitmeid punkte, mis jäid kehtima ka 2022. aas-
tal. Täpsustati nii loometöötoetuste, loominguliste stipendiumide, residentuuristipendiumide kui 
ka erialastipendiumide taotlemise tingimusi. 

Valdkonnale olulise projektina tõstab sihtkapital esile, et esmakordselt toetati EMTA rahvusva-
helise magistriõppekava CPPM (Contemporary Physical Perfomance Making) diplomilavastuste 
väljatoomist – kokku loodi antud egiidi all 13 uuslavastust. Uue rahvusvahelise festivalina toetas 
näitekunsti sihtkapital Vaba Lava Narva teatrikeskuses toimunud Vabaduse festivali. Lisaks, ajas-
tule kohaselt, toetati mitmete audio- ja otsevooglavastuste loomist. 

Näitekunsti sihtkapitali eksperdid külastasid 2021. aastal jooksvalt toetatud lavastuste etendusi, 
festivale, konverentse jm. Kuna sihtkapitali liikmetel on erinevad erialased huvid ning fookused, 
siis katame ühiselt suure osa Eesti teatriväljast ning pea kõik olulisemad teatrisündmused saavad 
nähtud ja teineteistele tagasisidestatud. 

Uusi stipendiume ega programme ei algatatud. Kui 2020. aasta kevadel, koroonapandeemia al-
guses, algatati Kultuurkapitali-üleselt eristipendium, millega toetati ootamatult sissetulekuta jää-
nud vabakutselisi loovisikuid sümboolse ühekordse summaga, siis 2021. aasta koroonakevadel, 
mil kultuuriasutused olid suletud, Kultuurkapital eristipendiumite algatamiseks enam vajadust ei 
näinud. 

Väga oluliseks peab sihtkapital, et Kultuurkapital kaasajastataks avalduste/taotluste hindamise 
keskkonna ning et eksperdid saaksid sarnaselt taotlejatele toimetada edaspidi e-Kulka keskkon-
nas. Praegune süsteem on asjatult töömahukas ja muudab taotluste hindamise protsessi eba-
mõistlikult ajakulukaks. Kui terve süsteemi muutmine on liialt ressursse nõudev, siis on mitmeid 
parandusi, mida saab sisse viia lihtsa vaevaga – nt luua võimalus, et avaldused avaneksid kesk-
konnas mitte kahe, vaid ühe klikiga jne. 
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Rahvakultuuri sihtkapital

Sihtkapitali koosseis 2019–2021 Sihtkapitali koosseis 2021–2023

Ave Matsin esimees Marju Kõivupuu esimees

Marju Kõivupuu aseesimees Liina Veskimägi-Iliste aseesimees

Jorma Sarv sihtkapitali esindaja nõukogus Jorma Sarv sihtkapitali esindaja nõukogus

Dagmar Ingi Piret Voolaid

Sille Kapper Raul Talmar

Tiina Tegelmann Tarmo Kivisilla

Kaie Tanner (alates 13.12.2019) Tiina Tegelmann

Ants Soots (kuni 13.12.2019)

2021. a taotleti rahvakultuuri sihtkapitalist toetust 1497 projektile kogusummas 4 495 538 eurot. 
Taotluste alusel eraldati raha 927 projektile kogusummas 2 024 820 eurot. Sihtkapital tegi üheksa 
algatust ning saatis edasi suurde nõukokku 26 taotlust. Võrreldes möödunud, 2020. aastaga, mil 
taotleti toetust 1750 projektile, on taotluste arv vähenenud 253 taotluse võrra. Üks võimalikke 
taotluste arvu vähenemise põhjusi on pandeemia, mistõttu paljud (suur)üritused, kontsertreisid 
jms on jäänud toimumata või on toimunud märkimisväärselt vähendatud mahus. 

Suurimad toetuste saajad 2021. aastal olid organisatsioonidest Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, 
Eesti Pärimusmuusika Keskus ning Tartu Ülikool (koos Viljandi Kultuuriakadeemiaga). Alajaotuste 
põhjal said rahvakultuuri sihtkapitalist enim toetust festivalide ja ürituste korraldamine, trükised 
ning seminaride, laagrite ja kursuste korraldamine. 

Jaotuse põhimõtted ei ole võrreldes varasemate aastatega märkimisväärselt muutunud. Sihtkapi-
tal on püüdnud tagada võimaluste piires kõigi alavaldkondade jaoks oluliste üleriigilise ja regio-
naalse tähtsusega projektide rahastamise.

 

Rahvakultuuri sihtkapitali rahalised eraldused jagunevad tinglikult kolme suurema valdkonna 
vahel: kõigi rahvakultuuri valdkondade harrastustegevus; kitsamalt rahvakultuuri valdkondade 
professionaalne ja arendustegevus; humanitaar- ehk nn rahvusteadused ja rahvusteadusi popu-
lariseeriv tegevus, sh perioodiliste ja mitteperioodiliste trükiste väljaandmine. Eeltoodule lisaks 
on ühed peamised taotlejad ka muuseumid. Alavaldkondade rohkusest ja mitmekesisusest tu-

seminaride, kursuste, laagrite jms korraldamine 8,8%

folkloor, ajalugu 0,9%
salvestised 3,7%

konkursside, võistluste 
korraldamine 3,0%

trükised 9,8%

tants 1,1%
muud projektid  3,8%

sõidud, osalemine üritustel 1,2%

muuseumid 7,9%
muusika, pärimusmuusika, 
koorid, orkestrid 2,7%

juubelitoetused, matusetoetused 1,2%
näituste korraldamine 4,1%kontsertide korraldamine 7,9%

harrastusteater 5,2%
loometöö, õpingud 1,2%

tunnustuspreemiad 2,8%

tegevustoetused 6,2%

käsitöö 1,4%
rahvariided 2,6%

festivalide, ürituste 
korraldamine 24,0%

pillide soetamine 0,6%

Rahvakultuuri 
sihtkapitali 2021. a 
eraldused summas 

2 024 820 eurot  
jagunesid 
järgnevalt
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lenevalt on keeruline, et mitte öelda võimatu, sõnastada konkreetseid tegevuse prioriteete. Küll 
püüab rahvakultuuri sihtkapital oma võimaluse piires luua kõigiti soodsad tingimused rahvakul-
tuuri erinevate valdkondade edenemiseks ja rahvakultuurialase tegevuse igakülgseks soodusta-
miseks. 

Sihtkapitali taotluste hulk on hoolimata viimase kahe aasta jooksul toimunud vähenemisest siiski 
märkimisväärselt suur ning annab aimu humanitaarteaduste ja kultuurivaldkonna alarahastami-
sest riigis. Seetõttu on rahvakultuuri sihtkapitalil keeruline toetada pikemaajaliste ja mõjukamate 
strateegiliste tegevuste elluviimist. Kokkuvõttes on tehtud olemasolevaid võimalusi ja laiemat kul-
tuuripoliitilist konteksti arvestades parimat. 

Alates 30. juunist 2021 viidi rahvakultuuri sihtkapital taotlemise korda sisse mõned muudatused. 
Kõik muudatused või täpsustused taotlemise korras, samuti nende kehtima hakkamise kuupäe-
vad, on avalikud ja nähtavad rahvakultuuri sihtkapitali kodulehel. Otsustati, et rahvakultuuri siht-
kapitalilt on võimalik taotleda loomingulist stipendiumi iseendale kuni 1000 eurot kuus. Samuti 
otsustati, et keskseltsid hakkavad senise 17  000 euro asemel saama 20  000 eurot tegevustoe-
tust aastas. Kultuuriministeeriumiga käivad läbirääkimised teemal, et keskseltside aastatoetusi 
ei peaks eraldama rahvakultuuri sihtkapital. Sihtkapital eelistab nn pearaha ja tegevustoetuste 
maksmise asemel toetada meie kultuuripilti rikastavaid kultuurisündmusi ja -projekte. 

Sihtkapitali arvates ei ole pandeemia paraku soodustanud uute ja silmapaistvalt huvitavate pro-
jektide sündi, pigem tuleb rõõmustada, et jätkuvad juba traditsiooniks kujunenud sündmused. 
Sihtkapitalil on hea meel tõdeda, et jätkuvalt on toetatud eestikeelseid tipptasemel teadusajakirju, 
mis rikastavad kõige laiemas plaanis meie kultuuripilti (Mäetagused, Studia Vernacula, Tutulus). 
Toimunud on traditsioonilised emade- ja isadepäevakontserdid, traditsioonilise tantsu festival 
Sabatants, Viljandi pärimusmuusika festival, erinevad kõrgetasemelised koorikontserdid (Tormis 
ja Tamberg; Eesti Muusikapäevade kontsert), Päritud väärtuste ööpäev, noorte pärimusmuusi-
kute konkursid, virtuaalne Mardilaat, käsitöömeistrite personaalnäitused, rahvalaulu ja -muusi-
ka podcast’id – rahvakultuurivaldkonna kvaliteetsündmuste loetelu tuleks õige pikk ning esitatu 
pole kaugeltki ammendav.

Mitmed suursündmused jäid pandeemia tõttu ära, toimusid vähendatud kujul või lükkusid edasi. 
Samuti jäid ära paljud kontsertreisid ning rahvusvahelistel konkurssidel ja konverentsidel osale-
mised. Ürituste korraldajad otsisid nutikaid ja loovaid võimalusi ka virtuaalseteks lahendusteks 
(näiteks 2021. aastal toimus käsitöövaldkonna suursündmus Mardilaat virtuaalselt. Rahvakultuuri 
kollektiivide tegevus (sh juhendajate tasustamine) muutus ebakindlamaks, seetõttu oli sihtkapita-
lis rohkem arutelusid toetuste üle, mis pole niivõrd seotud üksikute projektide elluviimisega, vaid 
valdkonna kestlikkuse ja toimetulekuga laiemalt.

Sihtkapitali nõukogu liikmed on kursis oma valdkonna tähtsamate tegevuste ja sündmustega, 
sest on ka ise otseselt või kaudselt nende sündmustega või trükiste väljaandmisega seotud. Kristi 
Jõeste raamat „Eesti silmuskudumine 3. Labakindad“, mille väljaandmist sihtkapital toetas, pälvis 
ka rahvakultuuri peapreemia. 

Sihtkapitali töö on sujunud tõrgeteta. Koosolekud on toimunud vastavalt vajadusele ja võima-
lustele e-põhiselt, Zoomis või nö reaalajas koosolekuruumis. Vastavalt vajadusele on toimunud 
ka kombineeritud koosolekuid, kus osa eksperte on osalenud Zoomi vahendusel. Pandeemia 
mõjutas sihtkapitali nõukogu tööd ka 2021. aastal – võrreldes koroonaeelse ajaga toimus märki-
misväärselt rohkem erakorralisi e-koosolekuid, teemaks projektitaotluste muutmisettepanekute 
läbivaatamine ja kinnitamine. Sihtkapital leiab, et taotlejad võiksid julgemini pöörduda sihtkapi-
tali projektijuhi või nõukogu poole, kui neist mitteolenevatel või ettenägematutel põhjustel (nt 
pandeemia) oleks mõistlik toetuse kasutamise tingimusi muuta, et leida sobivaid ja kõiki osapooli 
rahuldavaid lahendusi.



29EESTI KULTUURK APITAL TEGE VUSA A STA ARUANNE 2021

SIHTK APITALIDE TEGE VUS

2021. aastal toimus sihtkapitali koosseisu vahetus – vanast koosseisust jätkasid Marju Kõivupuu, 
Tiina Tegelmann ning Jorma Sarv. Uued liikmed on kenasti kohanenud. Tunneme mõningast 
puudust tantsuvaldkonna esindajast. Meedias võtsid sõna muuseumivaldkonna inimesed, et ka 
nende valdkond on uues sihtkapitali koosseisus esindamata. Järgmiste koosseisude moodusta-
misel oleks hea jälgida, et sihtkapitali nõukogu liikmete määramisel ei jääks ükski rahvakultuuri 
valdkond esindamata. Nõukogu tööle loob olulist lisaväärtust olukord, kus suuremad rahvakul-
tuuri valdkonnad on sihtkapitalis esindatud. See aitab sihtkapitalil teha märkimisväärselt paremini 
professionaalselt ja igakülgselt kaalutletud otsuseid. 

Sihtkapital on sõltuv kultuuri- ja teadusvaldkonna rahastamise põhimõtetest ja poliitikast. Paljude 
muuseumide jaoks on Kultuurkapital jätkuvalt ainus rahastusallikas, kust on võimalik taotleda 
toetust näituste ja nende juurde käivate haridusprogrammide väljatöötamiseks. Märkimisväärse 
koormuse paneb rahvakultuuri sihtkapitalile humanitaarteaduste (kitsamalt nn rahvusteaduste) 
alarahastamine – sihtkapital toetab kõrgtasemel teadustrükiste ettevalmistamist ja väljaandmist, 
teadlaste välislähetusi, konverentside jms teadusürituste korraldamist, Eesti Kirjandusmuuseumi 
Eesti Rahvaluule Arhiivi toimimist jne. Suhteliselt hall ala on nii mõnelgi puhul piir professionaalse 
ning harrastustegevuse vahel, mistõttu on rahvakultuuri sihtkapitali taotluskoormus suhteliselt 
suur. 

Mõnelgi puhul pöörduvad taotlejad maakondlike sündmuste vms korraldamiseks otse rahvakul-
tuuri sihtkapitali poole, minnes mööda maakondlikest ekspertgruppidest. Senisest rohkem tuleks 
taotlejaid ja maakondlikke ekspertgruppe nõustada, et maakondlike ürituste jms sündmuste ning 
ettevõtmiste toetamine saab toimuda koostöös maakondlike ekspertgruppidega. 
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Kehakultuuri ja spordi sihtkapital

Sihtkapitali koosseis 2019–2021 Sihtkapitali koosseis 2021–2023

Priit Ilver esimees Priit Ilver esimees

Kaili Kukumägi aseesimees Maarja Värv aseesimees

Peeter Lusmägi sihtkapitali esindaja nõukogus Peeter Lusmägi sihtkapitali esindaja nõukogus

Gert Lee Anna Levandi

Enn Veskimägi Aivo Normak

Maarja Värv Raido Mägi

Margit Kurvits Helen Mast

Kehakultuuri ja spordi sihtkapital jätkas 2021.a jaotustes varasemalt välja kujunenud põhimõtete 
järgimist. Ühtegi täiendust ega muudatust raha jagamise korras 2021. aastal ei tehtud, ühtegi uut 
stipendiumi ega toetuste programmi ei algatatud.

Prioriteetideks oli jätkuvalt rahvaspordi ja teiste üleriigiliste projektide toetamine eesmärgiga 
laiendada spordi- ja liikumisharrastust. Kahjuks piiras 2020. aasta kevadel maailmas levima haka-
nud koroonaviirus ka 2021. aastal võistluste korraldamist ning nii Eestis kui ka välismaal võistlus-
tel osalemist. Päris mitmel korral oli eraldatud toetuste eesmärgi muudatusi, toetuse kasutamise 
ning aruannete tähtaegade pikendamise taotlusi ja päris paljud planeeritud tegevused jäid üldse 
toimumata. Viiruse levikust tingitud piirangud ei võimaldanud kõiki eraldatud toetusi eesmärgi-
päraselt kasutada. Mitmel juhul lükati võistlusi ja võistlemisi edasi, mõnel juhul küsis sihtkapital 
eraldatud toetuse tagasi. Väga paljud traditsioonilised rahvaspordiüritused toimusid virtuaalselt, 
aga mitmed neist ka tavapärasel viisil. Kahjuks juba eelpool mainitud piirangute tõttu jäid nii mõ-
nedki üritused läbi viimata. 

Jätkuvalt oli suurima osakaaluga meetme maht sihtkapitalis spordiorganisatsioonide aastapro-
jektid, mille toetussummad otsustatakse iga aasta 4. jaotuses. Aastaprojektide toetuste mahtu 
üritati hoida püstitatud eesmärkide piires, tagasihoidlikumaks kujunesid teist aastat järjest vaid 
kirjastamise projektide, loometöötoetuste ja tunnustuspreemiate eraldused. Märkimisväärne osa 
toetustest läks võistlustel osalemise toetusteks.

koolituste, seminaride, 
kongresside jm korraldamine 1,11%

aastaprojektid 35,63%

kirjastamine 0,29%
loometöötoetus 0,09%

rahvasport 22,79%
üritusel osalemine 0,35%
muud projektid 2,59%

regionaalsed projektid 6,41%

Noor ja andekas 1,77%
sportlasestipendium 1,76%

toetused 1,29%

treening- ja 
võistlustoetus 14,26%

tunnustuspreemia 0,25%
võistluste korraldamine  8,94%

üleriigilised projektid 2,45%

Kehakultuuri 
ja spordi 

sihtkapitali 2021. a 
eraldused summas 

3 267 605 eurot 
jagunesid 
järgnevalt
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Sihtkapital sai talle pandud ülesannete täitmisega kenasti hakkama. 2021. a esimeseks jaotuseks 
oli sihtkapitali koosseis uuenenud. Esimest korda kinnitati sihtkapitali liikmeteks Anna Levandi ja 
Helen Mast. Kõik eksperdid panustasid iga jaotuse korral taotluste läbivaatamisse ning toetuste 
eraldamisel jõuti alati konsensuslikule otsusele. 

Sihtkapitali liikmed külastasid või olid kaudselt seotud mitmete spordisündmustega, seega päris 
paljude toetust saanud projektidega on sihtkapitali liikmed hästi kursis. Jätkuvalt olid suurimad 
neist erinevad rahvusvahelised tiitlivõistlused, mis 2021. a Eestis aset leidsid. 

Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali töö on hästi korraldatud. Taotluste läbivaatamise protsess on 
ekspertidele teada ja sellesse pühendutakse. Efektiivse töö alus on korralik kodutöö ning eri ta-
sandite ja valdkondade ekspertide – tippsport, maakondlik sport, kompetents võistluste korralda-
misest jne – esindatus sihtkapitali koosseisus. 

Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali koosseis on ainsana kinnitatud erinevalt teistest sihtkapitali-
dest aasta esimeses kvartalis, kui kõikide teiste puhul on see kinnitatud aasta kolmandas kvarta-
lis. Sihtkapital tegi olukorra ühtlustamiseks taas ettepanekud nii Kultuurkapitali juhtkonnale kui 
ka ministeeriumile, kuid kahjuks lahenduseni 2021. aastal veel ei jõutud. Võimalik, et sihtkapitali 
koosseisu volituste ühtlustamine teiste sihtkapitalidega saab teoks 2022. aasta jooksu. 
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Kultuurkapitalil on kolm tõlkeprogrammi, mille ekspertkomisjonid kinnitab Kultuurkapitali nõukogu. 
Kultuurkapitali tõlkeprogrammidele esitati 2021. aastal taotlusi 931 096 euro ulatuses ja eraldusi 
tehti 538 370 euro ulatuses.
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Traducta

Komisjoni koosseis 2020–2022

Ilvi Liive-Roosipuu esimees 

Heidi Aadma 

Tiit Aleksejev 

Mart Meri 

Ulla Saar 

Triin Soone 

Traducta komisjon jagas 2021. aastal taotlejate vahel ära kogu põhieelarves jagada olnud 185 000 
eurot ja enamgi veel. Häid, väga tõsiseltvõetavaid taotlusi oli palju ja raha oleks soovitud jagada 
rohkem. 

Traducta komisjoni rahajaotamise skeem kipub olude sunnil olema selline, et raha tuleb järgmi-
sest jaotusest nö ette kinni panna, kuna kindlasti rahuldamist vajavate taotluste tarbeks ei jätku 
ühes jaotusvoorus jaotada olevast rahast. Seega näpistatakse järgmisest jaotusest ja nii kogu aeg. 
Aasta lõpuks on ring täis ja komisjon peab hakkama taotlejatele ära ütlema, kuigi nende taotlused 
on laitmatud ja nende esitatud projektide elluviimine eesti kultuurile väga oluline (nt jäi toetusest 
päris ilma A. H. Tammsaare „Kõrboja peremehe“ hispaaniakeelne tõlge ja K. Ristikivi „Hingede öö“ 
soome keelde tõlkijale tuli rahapuudusel ära öelda). Seega on probleemiks endiselt rahapuudus. 
Eesti kirjandust tahetakse muus maailmas tõlkida ja välja anda üha enam, kuid tõlketoetoetustest 
(põhjuseta) ilmajäämine hakkab seda protsessi pidurdama. Traducta jaotatavat rahasummat tuleb 
taas tõsta, kui tahame, et eesti kirjanduse vastu tekkinud huvi ei raugeks. 

2021. aastal Traducta komisjoni prioriteedid muutmist ei vajanud. Komisjoni üks prioriteete on 
olnud maksta tõlketoetust täismahus ehk vastavalt taotluses küsitud (põhjendatud) summale. Tra-
ducta tõlkekomisjoni toetuste jagamise strateegia lähtub endiselt eesmärgist toetada eesti kirjan-
duse kõrgetasemelisi tõlkeid. Uute, esmakordselt toetust taotlevate tõlkijate puhul tellib komisjon 
tõlkele eksperthinnangu. Jätkuvalt on komisjoni strateegiaks otsetõlgete toetamine, erandeid 
teeme üksnes juhul, kui otsetõlke võimalus puudub. 

2021. aastal tegi rõõmu, et üle pika aja oli võimalus toetada eesti kirjanduse suurteose tõlget skan-
dinaavia keelde – Jaan Krossi romaani „Kolme katku vahel“ tõlkimist rootsi keelde. 

Traducta komisjoni töö sujub suurepäraselt ja üksmeeles, tegemist on vilunud ekspertide rühma-
ga, kes tahab südamest teha õiglasi otsuseid. Komisjoniliikmed jagavad seisukohta, et raha eesti 
kirjanduse tõlkimise toetamiseks peaks olema oluliselt rohkem.
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Hieronymus

Komisjoni koosseis

Triinu Tamm

Anne Lill

Rein Raud

Hieronymuse programmi eesmärk on toetada oluliste maailmaklassikasse kuuluvate teoste eesti 
keelde tõlkimist, rõhuasetusega vanemal ilukirjandusel, mille koht kirjanduskaanonis on kindel, 
kuid mis on jäänud eesti lugejale seni tõlkes kättesaamatuks. Komisjon järgib eesmärki avardada 
eesti lugeja igakülgset maailmapilti ja kultuuritunnetust, täiendades varasemalt puuduvat luge-
misvara. Toetuste määramisel jälgitakse lisaks teose olulisusele tasakaalu eri perioodidel ja kul-
tuuriruumides loodud teoste väljaandmisel. 

2021. aastal ilmus Hieronymuse sarjas seitse kaalukat teost (täisnimekiri vt allpool). Vanematest 
tekstidest soovitakse kindlasti ära märkida Sei Shōnagoni „Padjamärkmed“, Gan Bao „Vaimude 
otsija kirjad“ ja Ragnari saagad. 19. sajandi kullafondist ilmus Fjodor Dostojevski kogumik „Kro-
kodill ja teisi jutte“ (mis tähistas ühtlasi kirjaniku 200. sünniaastapäeva), lisaks tuuakse välja taani 
nobelisti Henrik Pontoppidani „Peer Õnneseene“ ja 20. sajandi modernistliku suurkuju John Dos 
Passose „USA triloogia I: 42. laiuskraadi”, millele on oodata ka järge. Tõlkekeeltest olid esindatud 
klassikaline jaapani ja klassikaline hiina keel, vanaislandi, vene, taani, rootsi ja inglise keel.

Kui vaadata 2021. aasta tõlkeilukirjanduse statistikat üldisemalt, on näha, et klassikalise ilukirjan-
duse osakaal on üsna kokku kuivanud, kui mõned üksikud erandid välja arvata, siis ilmusidki 
maailmakirjanduse olulisemad teosed nimelt Hieronymuse sarjas. Samuti võib välja tuua, et kui 
üldpilt erinevate keelte osas on pigem üksluine (67% ilukirjandusteoseid tõlgiti 2021. aastal inglise 
keelest), siis ka selles osas pakkus Hieronymuse sari head vaheldust.

2021. aastal lisandus avaldamisnimekirja mitmeid väga olulisi teoseid, mis täidavad tulevikus se-
niseid tõlkelünki. Vanemast ajast näiteks Vana-India juttude ja näidendite kogumikud, prantsuse 
valgustusaegse kirjamehe Xavier de Maistre’i „Reis ümber oma toa“ ning iiri kirjanduse keskse 
kuju William Butler Yeatsi luuletused ja esseed. Igati arvestatavat panust on oodata ka 19. ja 20. 
sajandi klassikasse, töösse on läinud Andrei Belõi sümbolistlik suurromaan „Peterburi“, hollandi 
meistri Ferdinand Bordewijki „Karakter“, jaapanlase Natsume Sōseki „Rohupadi“, lisaks juba tun-
tud ja armastatud klassikute seni veel avaldamata olulisi teoseid, nagu Joseph Conradi „Juhus“, 
Thomas Manni „Joosep ja tema vennad“ ning Thomas Bernhardi „Ärakustutamine. Lagu“ (täisni-
mekiri vt allpool).

Hieronymuse sari on kirjanduspildil jätkuvalt hästi nähtav, kirjastuste algatusel on toimunud mit-
med raamatuesitlused, sarja raamatud on leidnud arvustamist ja leidnud äramärkimist Eesti Kul-
tuurkapitali aastaauhindade ilukirjandusliku tõlke kategoorias: Alari Alliku tõlgitud Sei Shōnagoni 
„Padjamärkmed“ pärjati hiljuti peapreemiaga, Eva Velskeri tõlgitud Henrik Pontoppidani „Peer 
Õnneseen“ oli nominentide hulgas.

Tulevikku vaadates soovib Hieronymose sarja komisjon juhtida tähelepanu sellele, et program-
mi rahastus vajab kindlasti täiendust. Tabelist „2021. aastal taotletud ja taotluste alusel eraldatud 
summad“ on selgelt näha, et alates II kvartalist ületab küsitud summa aina suuremas mahus jaga-
miseks ettenähtud vahendeid. Taotluste kasvav maht tuleb hästi välja ka tabelist „Võrdluses 2020. 
ja 2021. aastal taotletud ja taotluste alusel eraldatud summad“, viimases jaotuses on vahe juba 
rohkem kui kolmekordne. Peatselt kummitavale vahendite nappusele juhtis komisjon tähelepanu 
juba ka eelmise aasta aruandes ja õnneks leidis Kultuurkapital võimaluse toetuse summat 2021. 
aasta viimasest jaotusest alates suurendada 5000 eurot iga jaotuskorra pealt. Kas see on piisav, 
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näitab tulevik. Positiivse külje pealt vaadates tähendab see seda, et kirjastused on Hieronymuse 
programmi üles leidnud, sarjal on hea hoog sees ja tänu sellele on ka tulevikus eesti keeles ilmu-
mas väärt kirjandusklassikat eri maadest ja ajastutest.

2021. aastal taotletud ja taotluste alusel eraldatud summad (eurodes)

Hieronymuse sarja avaldamise nimekirja lisandus 2021. aastal 11 teost (lisandumise järjekorras):
• Vana-India jutukogumik „Vikramārka elukäik ehk Lõvitrooni 32 juttu“, tõlkija Martti Kalda, 

Kirjastus Ilmamaa
• Xavier de Maistre’i „Reis ümber oma toa“ (Voyage autour de ma chambre), tõlkija Andres 

Raudsepp, Kirjastus Ilmamaa
• Hjalmar Bergmani „Armulise härra testament“ (Hans nåds testamente), tõlkija Allar Sooneste, 

Kirjastus Ilmamaa
• Thomas Bernhardi „Ärakustutamine. Lagu“ (Auslöschung. Ein Zerfall), tõlkija Mati Sirkel, 

kirjastaja Varrak
• Joseph Conradi „Juhus“ (Chance), tõlkija Aet Ringborg, kirjastaja Varrak
• Ferdinand Bordewijki „Karakter“ (Karakter), tõlkija Kerti Tergem, kirjastaja Sabatäht
• Natsume Sōseki „Rohupadi“ (Kusamakura), tõlkija Maret Nukke, kirjastaja Tallinna Ülikooli 

Kirjastus
• William Butler Yeatsi kogumik „Luuletusi ja esseesid“, tõlkija Märt Väljataga, kirjastaja EKSA
• Vana-India näitemängu väikeantoloogia (4 keskaegset näidendit), tõlkija Martti Kalda, Kirjastus 

Ilmamaa
• Andrei Belõi „Peterburg“ (Петербург), tõlkija Erle Nõmm, Kirjastus Ilmamaa
• Thomas Manni „Joosep ja tema vennad“ (Joseph und seine Brüder) 1. osa, tõlkija Toomas 

Rosin, Kirjastus Ilmamaa

Sarjas ilmus 2021. aastal 7 teost (info e-kataloogist ESTER):
• Hjalmar Bergmani „Armulise härra testament“ (Hans nåds testamente), tõlkija Allar Sooneste, 

saatesõna Anu Saluäär, Kirjastus Ilmamaa
• John Dos Passose „USA triloogia I: 42. laiuskraad“ (The 42nd Parallel), tõlkija Olavi Teppan, 

Koolibri
• Fjodor Dostojevski kogumik „Krokodill ja teisi jutte“, tõlkija Ants Paikre, Kirjastus Ilmamaa
• Gan Bao „Vaimude otsija kirjad“ (Soushen ji), tõlkija Jekaterina Koort, Ema & Isa OÜ
• Henrik Pontoppidani „Peer Õnneseen“ (Lykke-Per), tõlge taani keelest Eva Velsker, Eesti Raamat
• Ragnari saagad: Ragnar Karuspüksi saaga, Ragnari poegade lugu, Kaarna kõne (Ragnars saga 

loðbrókar), tõlkija Askur Alas, täiendkirjed: Askur Alas, Juku-Kalle Raid, Ema & Isa OÜ
• Sei Shōnagoni „Padjamärkmed“ (Makura no soshi), tõlkija Alari Allik, Tallinna Ülikooli kirjastus

I jaotus

34 710
37 815

44 395

22 745

68 445

64 575

43 099

14 580

34 080

5 850
15 695

33 340

II jaotus III jaotus IV jaotus

 taotletud           eraldatud           jaotamiseks vabad vahendid
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Avatud Eesti Raamat

Komisjoni koosseis

Mart Orav

Peeter Torop 

Tõnu Viik (kuni 30. juunini 2021)

Margus Vihalem (alates 30. juunist 2021)
 

Avatud Eesti Raamatu programmi komisjoni sisuline töö on jätkunud sarnaselt eelmiste aastatega 
ega pole vajanud olulisi muudatusi. Silmas on peetud võimalikult avarat keelelist ja ajalist mõõ-
det, võimaluse korral on eelistatud maailma mõtteloo klassikat. Tulemus sõltub muidugi eelkõige 
tõlkijate ja kirjastuste soovidest ja võimetest. 

Uutest projektidest tõstab komisjon esile nelja ülevaateteost: Tomáš Masaryki „Vene ajaloo- ja 
religioonifilosoofiast: sotsioloogilised visandid“ II köide (tlk Simo Runnel); Vassili Zenkovski „Vene 
filosoofia ajalugu“ II köide (tlk Hillar Künnapas), mis annavad laiema tausta sarjas ilmunud Vene 
filosoofide teoste tõlgetele ning Eric John Sharpe’i „Võrdlev usundilugu: ajalooline käsitlus“ (tlk 
Olavi Teppan) ja John Dewey „Demokraatia ja haridus: sissejuhatus haridusfilosoofiasse“ (tlk Ed-
gar Krull). Teistest teostest Muhinddin Ibn ‘Arabi „Ringide kujundamise raamat“, „Puu ja nelja 
linnu raamat“ ja „Rännakute tulemuste avalikuks tegemise raamat“ (tlk Kalle Kasemaa); Platoni 
„Seadused“ (tlk Anne Lill), millest saab uus köide Platoni kogutud teoste sarjas; Johann Wolfgang 
von Goethe „Itaalia-reis“ (tlk Mati Sirkel); Søren Kierkegaardi „Eessõnad“ ja „Järelkirjutis filosoo-
filistele pudemetele“ (tlk Jaan Pärnamäe); Friedrich Nietzsche „Viis eeskõnet viiele kirjutamata 
raamatule“ (tlk Henri Otsing ja Egle Erik) ning Martin Heideggeri „Teetähiste“ tekstide tõlkeid (Leo 
Luks, Henri Otsing ja Andrus Tool).

Rõõm on kõigi toetust saanud teoste loodetavast ilmumisest lähiaastatel. Muidugi sõltub sarja 
edenemine ja tulemuslikkus eelkõige tõlkijatest ja kirjastustest, keda on komisjon järjepidevalt 
palunud kinni pidada tähtaegadest.

AER’i tõlgitavate teoste või nende täiendavate sisuosade tõlgete nimekirja lisandus 2021. aastal 
20 uut teost või nende osa, neist I poolaastal 13 teost või nende osa:
• Eric John Sharpe’i „Võrdlev usundilugu: ajalooline käsitlus“, tõlkija Olavi Teppan, Tartu Ülikooli 

Kirjastus
• Tomáš Masaryki „Vene ajaloo- ja religioonifilosoofiast: sotsioloogilised visandid“ II köide          

(I pool), tõlkija Simo Runnel, Kirjastus Ilmamaa
• Frank Hyneman Knighti „Risk, määramatus ja kasum“, tõlkija Alari Purju, Kirjastus Ilmamaa
• Søren Kierkegaardi „Eessõnad“ ja „Järelkirjutis filosoofilistele pudemetele“, tõlkija Jaan 

Pärnamäe, EKSA 
• Jaak Panksepa ja Lucy Biveni „Vaimu arheoloogia“, tõlkija Krista Kallis, Tallinna Ülikool
• Vassili Zenkovski „Vene filosoofia ajalugu“ II köide, tõlkija Hillar Künnapas, Kirjastus Ilmamaa
• Jean-Jacques Rousseau „Moraalikirjad“ ja „Savoia vikaari usutunnistus“, tõlkija Joonas Kiik, 

Tartu Ülikooli Kirjastus
• Dietrich Bonhoefferi „Vastupanu ja andumus: vanglakirju ja -märkmeid“, tõlkija Jaan Lahe, 

Kirjastus Ilmamaa
• Platoni „Seadused“ (kogutud teoste III köide), tõlkija Anne Lill, Kirjastus Ilmamaa
• Wendy Donigeri „Ämblik, mõistamisi kindel: poliitika ja teoloogia müüdis“, tõlkija Aldo 

Randmaa, Tartu Ülikooli Kirjastus
• Martin Heideggeri „Teetähised“, tõlkijad Leo Luks, Henri Otsing ja Andrus Tool, Kirjastus 

Ilmamaa
• John Dewey „Demokraatia ja haridus: Sissejuhatus haridusfilosoofiasse“, tõlkija Edgar Krull, 

Tartu Ülikooli Kirjastus
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• Thomas C. Schellingi „Konflikti strateegia“, tõlkija Jüri Eintalu, Kirjastus Ilmamaa

II poolaastal 7 uut teost või nende osa:
• Muhinddin Ibn ‘Arabi „Ringide kujundamise raamat“, „Puu ja nelja linnu raamat“ ning 

„Rännakute tulemuste avalikuks tegemise raamat“, tõlkija Kalle Kasemaa, Kirjastus Ilmamaa
• Johann Wolfgang von Goethe „Itaalia-reis“, tõlkija Mati Sirkel, Eesti Raamat
• Arne Næssi „Elufilosoofia: mõtisklus tunnetest ja mõistusest“, tõlkija Sigrid Tooming, Kirjastus 

Ilmamaa
• Friedrich Nietzsche „Viis eeskõnet viiele kirjutamata raamatule“, tõlkijad Henri Otsing ja Egle 

Erik, Kirjastus Ilmamaa
• Nikolai Losski „Meeleline, intellektuaalne ja müstiline intuitsioon“, tõlkija Hillar Künnapas, 

Kirjastus Ilmamaa
• Nelson Goodmani „Kunsti keeled: sümbolite teooria poole“, tõlkija Märt Väljataga, EKSA
• Peter Strawsoni „Meele piirid: Essee Kanti „Puhta mõistuse kriitikast““, tõlkija Tiiu Hallap, Tartu 

Ülikool

2021. aastal on toetatud 20 uue teose või varem tõlgitud teose lisaosade tõlget, neist kirjastuselt 
Ilmamaa 11, Tartu Ülikooli Kirjastuselt 6, Emakeele Sihtasutuselt (EKSA) 2 ja Eesti Raamatult 1 teos. 
Programmist toetatakse peale tõlkimise sarja teoste koostamist, järelsõnastamist ja kommenteeri-
mist ning osaliselt raamatute avaldamist (toimetamine, litsentsitasu), samuti e-raamatute avalda-
mist.

2021. aastal ilmus AERi sarjas 15 uut raamatut (kirjastuselt Ilmamaa 9, Tartu Ülikooli Kirjastuselt 3 
ja Emakeele Sihtasutuselt (EKSA) 3).

I poolaastal ilmus 9 teost:
• Mihhail Bahtini „Dostojevski poeetika probleemid“, tõlkija Aare Pilv, Kirjastus Ilmamaa
• Semjon Franki „Inimese hing: Sissejuhatuse katse filosoofilisse psühholoogiasse. Etüüdid 

Puškinist“, tõlkija Hillar Künnapas, Kirjastus Ilmamaa
• David Walter Hamlyni „Metafüüsika“, tõlkija Märt Väljataga, EKSA 
• David Hume’i „Uurimus inimese arust. Uurimus moraali printsiipidest“, tõlkija Märt Väljataga, 

EKSA
• Jesús Martín-Barbero „Meedia – vahendist vahendajaks: kommunikatsioon, kultuur ja 

hegemoonia“, tõlkija Triin Lõbus, Tallinna Ülikooli Kirjastus
• Pitirim Sorokini „Revolutsiooni sotsioloogia“, tõlkija Simo Runnel, Kirjastus Ilmamaa
• Hermann Weyli „Sümmeetria“, tõlkija Laurits Leedjärv, Kirjastus Ilmamaa
• Bernard Williamsi „Eetika ja filosoofia piirid“, tõlkija Märt Väljataga, EKSA 
• Albert Einsteini „Üldrelatiivsusteooria põhialus“, tõlkija Piret Kuusk, Kirjastus Ilmamaa

II poolaastal ilmus 6 teost:
• Mircea Eliade „Šamanism ja arhailised ekstaasitehnikad“, tõlkija Mirjam Lepikult, Tartu Ülikooli 

Kirjastus
• Semjon Franki „Reaalsus ja inimene: inimolemise metafüüsika“, tõlkija Hillar Künnapas, 

Kirjastus Ilmamaa
• Lev Šestovi „Ateena ja Jeruusalemm“, tõlkija Erle Nõmm, Kirjastus Ilmamaa
• Moše Hajim Luzzatto „Filosoof ja müstik“, tõlkija Kalle Kasemaa, Kirjastus Ilmamaa
• Max Horkheimeri ja Theodor W. Adorno „Valgustuse dialektika: filosoofilisi fragmente“, 

tõlkijad Katre Ligi ja Toomas Rosin, Kirjastus Ilmamaa
• Peter Singeri „Loomade vabastamine“, tõlkija Martin Garbuz, Tartu Ülikooli Kirjastus

Programmis oli 2021. aastal suurima mahuga kirjastaja Ilmamaa, kellele järgnesid võrdse panuse-
ga Tartu Ülikooli Kirjastus ja EKSA. See teeb sarja väljaandjate poolest Tartu-keskseks, kuid see on 
seletatav Tallinna Ülikooli (TLÜ) kirjastuse oma sarjade väljaandmisega, kuhu koondub suuresti 



38EESTI KULTUURK APITAL TEGE VUSA A STA ARUANNE 2021

TÕLKEPROGR AMMIDE TEGE VUS

tallinlaste jõud. Filosoofiliste tekstide asjatundlike tõlkijate arv on Eestis piiratud ning nende loo-
mingule pole ka avaldamiskoha leidmisel raskusi. Eesti kultuuri rikastamise vaatekohast on siiski 
tähtis selliste tekstide ilmumine sõltumata avaldamiskohast või -viisist.

AERi programmi seniseid tulemusi ja ilmumisel olevate teoste loodetavat valmimist silmas pida-
des julgeb komisjon arvata, et sarja panus Eesti kultuuri on olnud ja on ka lähitulevikus märkimis-
väärne. 2021. aasta lõpuks oli AERi sarjas ilmunud u 257 esitrükki (raamatute hulk on suurem, sest 
siia hulka pole arvestatud uustrükke ega ühe teose ilmumist mitmes köites). 

Märt Väljataga AERi sarjas ilmunud tõlked – David Hume’i „Uurimus inimese arust. Uurimus mo-
raali printsiipidest“, David W. Hamlyni „Metafüüsika“ ja Bernard Williamsi „Eetika ja filosoofia pii-
rid“ (mõlemad EKSA) – pärjati 2021. aasta Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali mõttekirjan-
duse tõlkeauhinnaga. 

Samas kategoorias nomineeriti järgmiste AERi sarjas ilmunud teoste tõlkijad: Mirjam Lepikult 
(Mircea Eliade „Šamanism ja arhailised ekstaasitehnikad“, Tartu Ülikooli Kirjastus), Simo Runnel 
(Pitirim Sorokini „Revolutsiooni sotsioloogia“, Ilmamaa), Aare Pilv ja Enn Siimer (Mihhail Bahtini 
„Dostojevski poeetika probleemid“, Ilmamaa) ning Piret Kuusk (Albert Einsteini „Üldrelatiivsus-
teooria põhialus“, Ilmamaa).

Peeter Toropit tunnustati Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali artikliauhinnaga AERi sarjas 
ilmunud Mihhail Bahtini teose „Dostojevski poeetika probleemid” saatesõna „Bahtini polüfoonia-
test” eest.

AERi programm on saanud sellises mahus tegutseda tänu annetustoetustele – 2021. aastal tehti 
juba kolmas sihtannetus. Aastail 2011–2016 toetas sarja eraisikust annetaja 500 000 euroga. 2016. 
aastal sõlmiti 650 000 euro suurune sihtannetuse leping Postimees Grupp ASiga. 2021. aastal all-
kirjastati toetusleping Sihtasutusega Postimehe Fond, lepingu maht on 2021. aasta teisest poo-
laastast kuni 2026. aasta esimese poolaastani 500 000 eurot. Seega teevad need annetused kok-
ku 1 650 000 eurot. 2022. aastast suurendas ka Kultuurkapitali nõukogu AERi sarja rahastamist 
ning varasema 70 000 euro asemel aastas tõsteti rahastust 100 000 euroni aastas. 
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Ekspertgruppide tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt 
maakonna kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku identitee-
di hoidmist.

Maakondliku ekspertgrupi koosseisu kinnitab Eesti Kultuurkapitali nõukogu kaheks aastaks. 

2021. aastal taotleti maakondlikelt ekspertgruppidelt toetusi, stipendiume ja preemiaid kokku 5,1 
miljoni euro ulatuses ning eraldusi tehti kokku 2,4 miljoni euro ulatuses. Järgnevalt ülevaade eks-
pertgruppide 2021. aasta tegevusest, mille on sõnastanud ekspertgrupid.
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Harjumaa ekspertgrupp

Ekspertgrupi koosseis 2021–2023

Harry IllakHarry Illak esimees esimees 

Marianne RandeMarianne Rande aseesimeesaseesimees

Priit KiigemägiPriit Kiigemägi

Juta RossJuta Ross

Heli SeppHeli Sepp

Harjumaa ekspertgrupp toetab Harju maakonnas toimuvaid või harjumaalaste korraldatud pro-
jekte ja maakondlike loomeliitude või loominguliste kollektiivide tegevust. Ekspertgrupp ei toeta 
Tallinna üritusi. 

2021. aastal koroona mõju jätkus, taotlusi esitati vähem.  Seoses kiire epidemioloogilise olukor-
ra muutumisega taotluste esitamise ja otsustamise vahelisel perioodil said paljud taotlused eks-
pertgrupilt eitava vastuse, kuna soovitud eesmärke ei olnud võimalik täita. Taotlejatel puudus 
kindlus oma ettevõtmiste ja eesmärkide teostamise võimalikkuses. Ebakindlus põhjustas majan-
duslikult keerulisi situatsioone, seda eriti vabakutseliste loomeinimeste igapäevases tegevuses, 
ning paljude sündmuste edasilükkumist ja tühistamist. 

Kõige rohkem taotletakse ja eraldatakse toetusi Harjumaal kontsertide korraldamiseks, eriti kam-
mermuusika vallas. Sellele järgnevad võrdselt rahvakultuuri- ja spordialane tegevus. Jätkuvalt 
peab ekspertgrupp oluliseks maakonna kultuuri- ja spordiorganisatsioonide toetamist, nende 
alaliikide liikmete koordineerivaks tegevuseks ning maakondlike sündmuste korraldamiseks. 
Enam vajavad toetust maakonna orkestrid (puhkpilli-, keelpilli- ja sümfooniaorkester), dirigendid 
ning noored, kes osalevad suuremates projektides.  Tunnustatakse kultuuri- ja spordiaktiviste. 
Eralduste tegemisel rakendavad eksperdid samateemaliste taotluste puhul võrdse kohtlemise 
printsiipi, eelkõige just kontserttegevuses, noorte suvelaagrite korralduses ning välisreiside toe-
tustes.  Ekspertgrupi toetused on maakonnas äärmiselt tähtsal kohal. Need annavad lisaväärtust 
ja vahest ka ainuvõimaluse nii üksikule tegijale, kohalikule omaalgatusele, kogukondlikule tege-
vusele kui ka maakondlikule tegevusele. 

Jätkuvalt on problemaatilised suurte eelarvetega taotlused ning vabariiklike organisatsioonide 
toetused ja sündmused. Palju probleeme tekib sellest, et taotlejad ei tutvu Kultuurkapitali üldkor-
raga ja maakonna raha jaotamise korraga.

Harjumaa ekspertgrupp töötab väga heas õhkkonnas ja koostöös ning eksperdid on oma töös 
põhjalikud ja kaalutlevad. 

Rahvakultuur 34%

Sport 25%

Helikunst 34%

Näitekunst 3%
Kirjandus 2% Kujutav- ja rakenduskunst 2%

2021. a 
Harjumaa 

eraldused summas 
144 101 eurot 

jagunesid 
järgnevalt
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Hiiumaa ekspertgrupp 

Ekspertgrupi koosseis 2021–2023

Anton Kaljula esimees

Margit Kääramees aseesimees

Hergo Tasuja

Kaja Hiis-Rinne

Pilleriin Kannel

Ekspertgrupi eesmärgid on püsinud samased juba mitmeid aastaid erinevate koosseisude ajal 
ning ka möödunud aasta jooksul neid ei muudetud. Otseseid toetamise eelistusi või prioriteete 
ekspertgrupil ei ole, kuid tähtsaks peetakse maakonna noorte ja Hiiumaa kollektiivide võimalusi 
ennast proovile panna spordis või esineda kultuurivaldkonnas ka väljaspool maakonda. 

Kokku toetas ekspertgrupp aasta jooksul kõige enam rahvakultuuri- ja spordiprojekte. Kirjanduse 
ja kunsti toetuste osakaal ei ole küll suur, kuid väikses maakonnas on nendes valdkondades tegi-
jaid vähe või nad saavad toetust juba sihtkapitalilt. 

Hiiumaal on aastatega välja kujunenud järjepidevad kultuuri- ja spordisündmused ning üritused, 
mis hoiavad kohalikku kogukonda koos. Maakonnale tervikuna mõjus kindlasti pärssivalt koroo-
napandeemia, keeruline oli nii spordi- ja kultuurisündmuste korraldamine ja nendest osavõtmine 
kui ka huvitegevuste (taas)käivitamine. Uusi sündmusi ei lisandunud. Koroona mõjul on maakon-
nas edasi lükatud või ära jäänud kokku 48 projekti ning eelkõige just hooajavälisel sügis-talvisel 
perioodil. 

Kultuurkapitali tugi on maakonnale väga vajalik ja ekspertgrupi hinnangul on toetuste mõju maa-
konnale väga oluline. Ekspertgrupi tegevus on kindlasti oma eesmärki täitnud ning oma otsus-
te kaudu tugevdanud oluliselt kohalikku spordi- ja kultuurimaastikku. On selge, et ilma taolise 
toetuseta jääks paljud tegevused kas üldse ellu viimata või viidaks ellu vähendatud mahus ning 
lisarahastus või panus omaosaluste ja vabatahtlike töö näol jääks olemata. Kindlasti oleks sel ju-
hul kõige suuremaks kaotajaks kogukond, kelle huvides ja heaks erinevaid tegevusi ellu viiakse. 

Kokkuvõtvalt võib hinnata, et ekspertgrupi liikmete väga erinev taust ning pikaajalised kogemu-
sed tekitasid olukorra, kus valdavas osas oldi taotluste eelneva läbitöötamise ja ühiste kohtumiste 
ning sealsete arutelude tulemusel väga üksmeelsed. Ekspertgrupi liikmed nendivad positiivselt, 
et jätkavad samamoodi. 

Rahvakultuur 46,6

Sport 36

Helikunst 16,3

Kirjandus 0,8 Kujutav- ja rakenduskunst 0,3

2021. a 
Hiiumaa 

eraldused summas 
117 895 eurot 

jagunesid 
järgnevalt
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Ida-Virumaa ekspertgrupp

Ekspertgrupi koosseis 2021–2023

Arno Rossman esimees 

Kärolin Kivestu aseesimees

Ago Gaškov

Gerli Romanovitš

Jana Unt

Ekspertgrupile esitatud taotluste arv  oli 19 võrra suurem kui eelmisel aastal, samal ajal taotletud 
summa kokku on tunduvalt  kasvanud, 66 176 euro võrra. Eraldusi tehti taotluste alusel sama palju 
kui eelmisel aastal, kuid välja jagatud summa oli suurem. Kokku vormistati 314 lepingut. 

Suvel tegi ekspertgrupp raha jagamise korras muudatused loometöötoetuse ja loomingulise sti-
pendiumi osas. Edaspidi saab neid toetusi küsida vaid füüsiline isik iseendale.

Septembris alustas tööd uus ekspertgrupp, kes täiendas mõningaid raha jagamise korra punkte. 
Otsustati, et ekspertgrupp toetab kohalikele rühmadele rahvariiete soetamist ja valmistamist, juu-
belitoetuse alampiir tõsteti 65 eluaastani. Edaspidi eelistatakse toetamisel projekte, kus eelarves 
on kulud põhjalikult lahti kirjutatud. Kuna viimasel ajal on kasvanud märgatavalt projektidele 
küsitud summad, siis lisati raha jagamise korda selgitus, et eelistatakse projekte, mille toetuse 
summa projekti kohta ei ületa 2000 eurot

Kõik maakonnale olulised ja traditsioonilised üritused said ekspertgrupi toetuse. Tänu tagastus-
test ja loobumistest tekkinud jäägile suurendati III ja IV jaotuse toetuste summasid. Ekspertgrupp 
eelistas otsuste tegemisel projekte, kus oli rohkem osalejaid ning mida korraldavad Ida-Virumaa 
maakonna inimesed või asutused. 

Seoses koroonapiirangutega tuli ekspertgrupile väga palju lepingute muudatusettepanekuid, 
millega sooviti sündmuste tähtaegu pikendada. Aasta alguses oli spordiklubidel väljasõite tava-
pärasest veidi vähem. Aasta lõpus sai enamik üritusi õnneks toimuda, vaid mõned lasteüritused 
lükati edasi. 

Ida-Virumaa ekspertgrupi aasta uutest huvitavatest projektidest võib välja tuua järgmised: muu-
sikalised perehommikud Jõhvi Kontserdimajas, dokumentaalne rännaklavastus „Põlevkiviõli“, 
projekt „st.ART: Kreenholmi disainide põhjal seinamaalide loomine”, Jõhvi pargi suvemuusikasari 
„Muusika meie südames“, Rammumehe ja Rammunaise sarja võistlused Narvas, Eesti meistri-
võistlused palgi tõstmises, Kohtla-Järve avatud meistrivõistlused jooksmises

Rahvakultuur 22%

Sport 35%

Helikunst 21%

Näitekunst 8%

Kirjandus 5%

Kujutav- ja rakenduskunst 7% Audiovisuaalne kunst 1%

2021. a 
Ida-Virumaa 

eraldused summas 
188 472 eurot 

jagunesid 
järgnevalt
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2021. aastal toetati ka trükiste väljaandmist, nagu näiteks „Pärsia maja saladus ja teised lood Nar-
va maa-alustest käikudest“, „Paulus Paurmanni pärand“, „Kui fotod olid must-valged…“, Sillamäe 
Muuseumi kogumik „Tundmatu Sillamäe. Lätted“; „Harju-Viru vasallkond 13.–16. sajandil“, „Ida-Vi-
rumaa jahiajaloo raamat“, „Aleksandr Popolitov“. 

Ida-Virumaa ekspertgrupi liikmete vahetus toimus ladusalt. Kuigi kõik valitud eksperdid osalevad 
ekspertgrupi töös esimest korda, kohaneti kiiresti ja otsused võeti vastu valdavas osas konsen-
suslikult. Ekspertgrupi liikmetel on hea ülevaade maakonna kultuuri- ja spordielust ja tänu sellele 
toimub otsustamine asjalikus arutlevas õhkkonnas.

Ekspertgrupi toetusel toimunud üritused rikastavad oluliselt maakonna kultuuri- ja spordielu ning 
aitavad kaasa sündmuste õnnestumisele. Kultuurkapital on muutunud asendamatuks osaks rah-
vakultuuri traditsioonide hoidmisel ja edasiarendamisel, spordielu elavdamisel ja liikumisharras-
tuse propageerimisel.
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Jõgevamaa ekspertgrupp

Ekspertgrupi koosseis 2021–2023

Janne Karu esimees

Karmo Toome aseesimees

Annika Oras

Maris Paas

Uno Valdmets

Jõgevamaa ekspertgrupp eelistab toetada maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kul-
tuuri- ning spordiürituste korraldamist ja läbiviimist Jõgeva maakonnas ning projekte, mille teos-
tajad tegutsevad Jõgevamaa kultuuriruumis. 

Koroonapandeemia mõju on olnud mitmetele maakonna piirkondadele ja projektidele tuntav – 
paljud sündmused on edasi lükatud või ära jäänud. Seoses piirangute ja kõrge haigestumisega 
Jõgevamaa piirkonnas kahanes sündmustel osalejate arv. Samuti on sündmuste korraldamisega 
seotud hinnad märkimisväärselt tõusnud. Tundub, et viiruse mõju hakkab taanduma ja taotluste 
hulk ning osalejate arv kasvama. 

Jõgevamaa ekspertgrupi poolt toetatud projektidest jäid enam meelde vabariiklik tunnustus-
sündmus „Kaheksakand“, erinevate trükiste väljaandmine, Põltsamaa Kultuurikeskuse 60. sün-
nipäeva tähistamiseks loodud saate ja laulu „Teie meie loos” otseülekanne, noorte projekt Play 
Back Show, seebihoki meistrivõistlused, suur akordioni- ja suupillifestival, stipendiumid erinevate 
harrastusteatrite etenduste kirjutamiseks, traditsioonilised ja järjepidevad käsitöö õppepäevad 
erinevates piirkondades, C.R. Jakobsoni kõnevõistlus, Alo Mattiiseni muusikapäevad, Betti Alve-
ri luulepäevad, raamatukogude salongiõhtud, kohtumised kirjanikega, suusavõistlused kuulsate 
suusatajatega, uisutamise meistrivõistlused, suuremad ja väiksemad spordivõistlused ning suu-
red kontserdid maakonna erinevates piirkondades. 

Ekspertgrupi töös probleeme ei esinenud, koosolekutel ilmnenud eriarvamustele leiti põhjali-
kes aruteludes alati kompromiss ning ekspertgrupi eesmärgid said täidetud. Positiivne on see, 
et taotluste eesmärgid ja eelarved olid põhjalikult lahti kirjutatud ning enamik projektidest sai 
toetuse. Kultuurkapitali toetus maakonnas sündmuste korraldajatele on väga vajalik, kuna kul-
tuurivaldkond (sh sport) on alati vähese rahastusega pidanud hakkama saama ja iga toetus on 
valdkonnale väga vajalik.

Ekspertgrupil on hea meel, et Jõgevamaal on toimiv ja vilgas kultuuri- ja spordielu.

Rahvakultuur 60,8%

Sport 21,8%

Helikunst 14,6%

Näitekunst 0,4%
Kujutav- ja rakenduskunst 1,6% Audiovisuaalne kunst 0,2%

Arhitektuur 0,5%

2021. a 
Jõgevamaa 

eraldused summas 
142 285 eurot 

jagunesid 
järgnevalt
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Järvamaa ekspertgrupp 

Ekspertgrupi koosseis 2021–2023

Paul Poopuu esimees

Kaarel Aluoja aseesimees

Aune Suve-Kütt

Eva Linno

Piret Maaring

Järvamaa ekspertgrupp on oma töös lähtunud raha jagamise korrast. Peamine eesmärk on toe-
tada järjepidevat ja kvaliteetse sisuga kultuurilist tegevust Järvamaal. Kultuurkapitali üldiste põhi-
mõtetega sobitatud seisukohtadest lähtuti töös ka 2021. aastal. Tegevuse eesmärgid aasta jooksul 
ei muutunud.

Ekspertgrupp lähtus oma töös üldistest eesmärkidest ja võimalustest ning täiendavaid eelistusi ei 
seatud. Oluliseks peeti jätkata aastate jooksul järjepidevusega silma paistnud kultuuri- ja spordi-
sündmuste toetamist ning samas anti võimalusi ka uutele algatustele, mis olid sisuliselt väga hästi 
läbi mõeldud ja milles oli märgata värskust ja elujõulisust.
 

Koroonapandeemia piirangutega kaasnenud mõju oli märgata. Mitmed ettevõtmised nii spordi- 
kui kultuurivaldkonnas kas jäid ära või lükati edasi ning raha kasutamise aega pikendati. Samas 
jäi ekspertgrupp lõpptulemusega rahule, sest enamik projekte siiski toimus ja ära jäid vaid ük-
sikud. Mõned suurprojektid, mis möödunud aastal lükati edasi, ootavad elluviimist käesoleval 
aastal, nagu näiteks Järvamaa laulu- ja tantsupidu ning Järvamaa suvemängud.

Uutest huvitavatest projektidest võib välja tuua järgmised: Järva valla kirikute päevad, Muuseumi-
tee, Paide Hooviteatrite festival, klubiformaadis džässikontserdid. Ekspertgrupp loodab, et need 
projektid jätkavad ka järgnevatel aastatel. Meeldejäävad ja huvitavad olid ka mitmed Kärude 
muuseumi uued üritused ja näitused, Paide seinamaalingud ning põnevad fotonäitused: Marie 
Kiige „Eesti naismaadlejad“, Ingmar Muusikuse „Lähedal.Metsikute naabrite portreed“. Rõõmu 
tuntakse selle üle, et pärast aastast pausi õnnestus vaatamata koroonast tingitud keerukatele kor-
raldustingimustele läbi viia Järvamaa suurim rahvaspordi üritus, 39. Paide-Türi rahvajooks koos 
uudse Türi linnajooksuga. 

Rahvakultuur  43%

Sport  44%

Helikunst  10%
Näitekunst  1% Kujutav- ja rakenduskunst  2%

2021. a 
Järvamaa 

eraldused summas 
163 786 eurot 

jagunesid 
järgnevalt
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Päris uusi toetuste programme Järvamaa ekspertgrupp ei algatanud. Küll aga tunnustati Järva-
maa kultuuri- ja spordiinimesi ning organisatsioone. Eesmärgiks oli tunnustada ja kinnitada, et 
need inimesed ja projektid on olulised Järvamaa kultuuri- ja spordiruumis ning toetada tegijate 
arengut ja loomingut. 

Järvamaa ekspertgrupi töö on sujunud tõrgeteta, sisekliima on meeldiv ning ekspertgrupp on 
väga üksmeelne. Koosolekutele eelnev kodutöö on ekspertgrupi liikmetel mõtestatult tehtud, 
mis võimaldab koosoleku arutelud ja otsused teha mõistliku ajalimiidi piires. Positiivsena tuuakse 
esile, et eksperdid on laia silmaringiga, asjatundlikud ning tunnevad hästi erinevaid valdkondi. 
Ekspertidel on taustateadmised kohalike ürituste ja sündmuste korraldajate kohta ning nad kü-
lastavad regulaarselt toetatud sündmusi. Probleeme on olnud maakondliku suurpeo, Järvamaa 
laulu- ja tantsupeo eelarvega, kuna korraldajate soovid on olnud suuremad kui Kultuurkapitali 
eelarvelised võimalused. Vähenenud on väljaspool maakonda toimetavate kontserdikorraldajate 
taotluste arv, kelle projektid korduvad ja sisuliselt midagi uut ei lisandu ning mille külastatavus on 
pigem väike. 

Järvamaa ekspertgrupile seatud eesmärgid said täidetud ning jaotatud toetustel on maakonnale 
märgiline mõju, et saaksid teostuda nii suuremad kui ka väiksemad ettevõtmised. Võimalik, et 
mitmedki olulised kultuuri- ja spordisündmused jääksid ilma Kultuurkapitali abita toimumata ning 
kogu kultuuri ning spordi valdkonna toimimine Järvamaal oleks hoopiski kesisem. Ekspertgrupp 
on tegutsenud heas koostöös ja teinud oma tööd südamega kogu Järvamaa kultuuri- ja spordielu 
edendamiseks.
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Lääne-Virumaa ekspertgrupp

Ekspertgrupi koosseis 2021–2023

Indrek Jurtšenko esimees 

Robert Salep aseesimees

Aive Alavere

Eva Linda Roost

Krõõt Nõmmela-Mehide

Lääne-Virumaa ekspertgrupi prioriteedid raha jagamisel on üle-eestiliste ja rahvusvaheliste kul-
tuuri- ja spordiürituste korraldamine maakonnas, seltsitegevuse toetamine sündmuste ja vahen-
dite soetamise kaudu, õppeasutuste muusikainstrumentide ja spordiinventari ostu toetamine, 
sportlaste treeningute ja võistlustel osalemise toetamine, maakonnaga seotud kirjutiste väljaand-
mise toetamine ja preemiate andmine. Toetused tagavad maakonnas kultuurse ja sportliku kesk-
konna, mis meelitab juurde külalisi ka mujalt. 

Kuigi pandeemia kestab juba kolmandat aastat järjest, on Lääne-Virumaa kultuuritegijad varase-
mate aastate kogemusest õppinud ning suudavad adekvaatselt hinnata oma võimalusi ja sünd-
mustega seonduvaid riske. Pädevamad taotlejad saavad kenasti hakkama vaatamata kriisidele, 
aktiivsemad ja nutikamad taotlejad leiavad alati lahenduse. Koroonapandeemia piirangute tõttu 
tagastati 10,5% projektitoetustest või loobuti neist üldse. Põhiliselt juhtus see aasta esimeses poo-
les. Paljud kevadeks planeeritud sündmused lükati sügisesse ja seetõttu oli rohkem lepingute 
raha kasutamise perioodi pikendamisi. Olukord oli kõigile keeruline, kuid eksperdid on proovi-
nud taotlejatele igati abiks olla ja vastu tulla.

Väiksematele projektidele on Kultuurkapitali toetus maakonnas väga vajalik, suurematele projek-
tidele on toetus pigem lisaboonus, mis aitab kaasa uue taseme saavutamiseks. 

Lääne-Virumaa ekspertgrupi eesmärgid, mis olid eelmisel koosseisul, on jäänud valdavalt samaks 
ka uue koosseisu ajal. Muudatus tehti raha jagamise korras ja edaspidi ei toetata projekte, mille 
projekti toetuse summa ületab 2000 eurot. Tulevikus soovitakse tunnustamisel, aastapreemiate 
jagamisel rohkem tähelepanu pöörata kollektiividele, kuna heade sündmuste korraldamine on 
meeskonnatöö. Eraldi märgitakse reservi hoidmise vajadust, mis viimastel aastatel on olnud igati 
õigustatud otsus. Sel moel suudab ekspertgrupp riske maandada ning jagada toetusi kultuurite-
gijatele stabiilselt kogu aasta vältel. 

Rahvakultuur 35%

Sport 43%

Helikunst 12%

Näitekunst 1%
Kirjandus 3%

Audiovisuaalne kunst 4%

Kujutav- ja rakenduskunst 2%

2021. a 
Lääne-Virumaa 

eraldused summas 
161 691 eurot 

jagunesid 
järgnevalt
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Kõige rohkem esitati taotlusi ja eraldati toetusi Lääne-Virumaal spordi valdkonnas. Viimastel aas-
tatel on esile tõusnud vajadus toetada suuremal määral rahvakultuuri. Eksperdid peavad oluliseks 
vaadata laiemat pilti ja anda kultuuritegijatele signaal, et toetatakse neid, kes suudavad oma te-
gevused lõpetada ja tulemusi saavutada ning lisaks evivad potentsiaali silma paista ka väljaspool 
maakonda. Rohkem toetati eelmisel aastal noorte ettevõtmistega seotud tegevusi. Ekspertgrupil 
oli hea meel, et Lääne-Virumaal toimus 2021. aastal kokku neli filmifestivali (Sumedate Suveõhtu-
te filmifestival, Rakvere Gümnaasiumi filmifestival, LGBT+ filmifestival Festheart, filmifestival Kino 
maale), millest kaks olid noorte endi korraldatud või noortele suunatud ning ka ekspertgrupp on 
neid projekte toetanud ning tunnustanud. Toimusid ka traditsioonilised suursündmused, nagu 
näiteks Viru Folk, aga meeldejäävad olid ka päris uued algatused, nagu näiteks Rakvere Funkfest.

Kõige enam teeb ekspertgrupile muret rahvariietega seonduv, kuna rahvatantsijad ilma vastava 
riietuseta esineda ei saa ning maakonna ekspertgrupil vahendeid rahvariiete valmistamiseks ja 
soetamiseks jagada ei ole.

Lääne-Virumaa ekspertgrupp täitis omale seatud eesmärgid, ekspertgrupi töös probleeme ei esi-
nenud. Valdav osa 2021. aasta projektidest said ekspertgrupilt toetuse ning Kultuurkapitali toetus-
te mõju maakonnas on märgatav .
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Läänemaa ekspertgrupp 

Ekspertgrupi koosseis 2021–2023

Liia Lees esimees

Krista Kumberg aseesimees

Tiiu Tulvik

Aime Koit

Ailar Ladva

2021 aasta oli järjekordselt piirangutega koroonapandeemia aasta ja raske aasta ka Läänemaale. 
Paljud sündmused lükati edasi või jäid päriselt ära. Palju oli taotlusi raha kasutamise perioodi pi-
kendamiseks. Võrreldes eelneva aastaga suurenes tagastatud raha hulk projektide arvelt, mida 
polnud võimalik teostada. Kultuuri- ja sporditegevus siiski seisma ei jäänud ning toetati väga eri-
nevaid projekte. Ekspertgrupp reageeris uuele olukorrale kiiresti, pöörduti taotlejate poole ning 
toetusi jagati efektiivsemalt. Sporditoetuste osa veidi vähenes, heli- ja näitekunsti ning kirjanduse 
valdkonna toetused suurenesid. Toetati spordi- ja liikumisüritusi, raamatute väljaandmist, uusi 
algatusi (näiteks Suur-Lossi Festar) ning maapiirkondades toimuvaid sündmusi ja rahvarõivaste ja 
esinemiskostüümide soetamist.

Olulised olid maakonnale ehk kohalikule kultuuritegijale ja -tarbijale suunatud projektid, samuti 
lastele ja noortele suunatud toetused. Eelistati toetada maapiirkonnas toimuvaid kultuuriüritusi, 
aga ka nišiüritusi, kus on väiksem publikuarv, ent kvaliteetne sisu (jazz, klassikaline muusika jne).

Eksperdid nimetasid meeldejäävateks projektideks Iloni Imedemaal toimunud tantsulavastust 
„Olen alati siin“, Läänemaa Ühisgümnaasiumi muusikali „Kuidas kuningas kuulsaks kippus“ ja 
Tiiu Randmann-Mihkla näitust „Hingede aeg“ Haapsalu Linnagaleriis. Toetati ka pikaajalise tra-
ditsiooniga projekte nagu maakonna tantsupidu, Läänemaa muuseumi toimetiste väljaandmine, 
sportlaste toetamine (nt laskjad, kes saavad ka väga häid tulemusi), Rannalõõts, Valge Daami aeg. 
Ekspertgrupp toetab rahvatantsujuhendajate järelkasvu, aidates tasuda tantsukoolide õppemak-
su. 2021. aastal olid usinad taotlejad ka külaseltsid, eriti Soolu külaselts.

Ekspertgrupp tunnetab, et Kultuurkapitalita maakonnas projekte ei tehtakski. Mõju on suur, sest 
era- ja sponsortoetusi väga palju ei ole. Toetus aitab nii suuremaid ettevõtmisi kui ka väiksemaid, 
samuti toetab järelkasvu kultuuri- ja spordivaldkonnas. Tähtis on, et toimivad ja head asjad saaksid 
edasi kesta ning ka uutel tegijatel oleks võimalusi areenile astuda. Ekspertgrupp seisab selle eest.

Ekspertgrupi töö kulges probleemideta, konstruktiivses ja sõbralikus õhkkonnas. Kontaktisik Mar-
ju Viitmaa administratiivne töö on tõhus.

Rahvakultuur 48%

Sport 21%

Helikunst 12%

Näitekunst 6%

Kirjandus 9%

Kujutav- ja rakenduskunst 5%

2021. a 
Läänemaa 

eraldused summas 
137 374 eurot 

jagunesid 
järgnevalt



50EESTI KULTUURK APITAL TEGE VUSA A STA ARUANNE 2021

MA AKONDLIKE EKSPERTGRUPPIDE TEGE VUS

Põlvamaa ekspertgrupp

Ekspertgrupi koosseis 2021–2023

Marju Jalas esimees 

Krista Pikk aseesimees

Karin Kask

Marko Avikson

Raina Urb

2021. aastal eraldati toetusi Põlvamaaga seotud kultuuri- ja spordivaldkonna sündmuste korralda-
miseks ning piirkondliku kultuuriloo kajastamiseks. Ekspertgrupp eelistas otsustamisel maakon-
nas toimuvaid projekte, üleriigilistes projektides osalemist toetati juhul, kui osalejad olid Põlva-
maalt.

Seoses koroonapiirangutega oli taotluste arv ürituste korraldamiseks tavapärasest väiksem. Pii-
rangud muutsid paljude kultuuriürituste, kontsertide ning sportlike ja liikumisharrastuse üritus-
te korraldamist, paljude projektide perioode pikendati. Oli ka ebakindlust ja loobumisi, mõned 
sündmused jäid ära. Rohkem anti välja stipendiume ja loometöötoetusi.

Põlvamaa ekspertgrupp tegi suure hulga taotluste läbitöötamisel head koostööd. Valikute tege-
mine ei olnud kerge. 50-60% kultuuri- ja spordiprojekte said toetuse kas täielikult või osaliselt. 
Põlvamaal tõusid esile järgmised projektid: Intsikurmu festival, Lutsu Teatri projekt „Lõõtsajumal“, 
Rahvusooper Estonia poistekoori ja Eesti Rahvusmeeskoori esinemine Räpinas ja Kanepis, meel-
dejäävad olid noore laulja Arhanna Sandra Arbma esinemised.

Ekspertgrupi toetuste mõju maakonna kultuuri- ja spordisündmustele on väga oluline. Kultuurka-
pitali toetused aitavad teostada unistusi suuremalt ning toetuste ja stipendiumide abil on saanud 
võimaluse tegutseda ja ennast arendada maakonnas paljud silmapaistvad loovinimesed ja mai-
nekad sportlased. 

Ekspertgrupi töö kulges probleemideta, asjalikus ja sõbralikus õhkkonnas. Ekspertgrupi head 
tööd iseloomustab järjepidevus ja uute liikmete värske vaade. Oodatakse huviga uusi, toredaid 
ja kõrgelennulisi projekte!

Rahvakultuur 45%

Sport 23%

Helikunst 17%

Näitekunst 7%
Kirjandus 3%

Kujutav- ja rakenduskunst 4% Audiovisuaalne kunst 1%

2021. a 
Põlvamaa 

eraldused summas 
156 197 eurot 

jagunesid 
järgnevalt
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Pärnumaa ekspertgrupp

Ekspertgrupi koosseis 2021–2023

Alar Raudoja esimees

Jekaterina Eensalu aseesimees

Helen Erastus

Kaido Juurik

Viljar Soomre

Pärnumaa ekspertgrupi eesmärgid ei ole muutunud. Ekspertgrupp tegutseb maakonna kultuuri-
ruumi arendamise ja mitmekesistamise nimel. Kõige enam püütakse hoida tasakaalu, et sündmu-
si jaguks Eesti suurima maakonna igasse kanti. Ekspertgrupi nägemuse kohaselt peab Kultuur-
kapitali poolt jagatav avalik raha toetama kultuuri ja spordi arengut kõikjal Pärnumaal. Probleemi 
nähakse selles, et taotletakse palju rohkem kui ekspertgrupil on võimalik toetusi välja jagada, 
summade vahe on väga suur. Pärnu maakonnas toimub väga palju sündmusi ja ekspertgrupp 
leiab, et maakondadele eraldatavad vahendid peaksid jõuliselt suurenema.

Koroonapandeemia mõju oli maakonnas tunda, paljud sündmused lükati edasi või jäid üldse 
ära. Mitmed suuremad spordiüritused (nt Kahe Silla Jooks) kolisid veebi ning inimesed sporti-
sid eraldatuses. Vähenesid sõidukulud välisriikides võistlustel ja laagrites osalemiseks. Samal ajal 
lisandusid kulutused testimistele ja muudele nakkust vähendavatele tegevustele. Suurematest 
sündmustest jäi ära Pärnumaa laulu- ja tantsupidu ning ratsutamisvõistlus, mis eelmisel aastal 
pälvis Pärnumaa ekspertgrupi spordivaldkonna aastapreemia. Paljud kunstnikud jätsid ära välis-
reisid ja tegutsesid kodus. 

Huvitavatest projektidest jäi kõige enam meelde valgusfestival ÖÖvalgel, mis on omanäoline eri-
nevate kunstiliikide sümbioos. Sündmus tõi kokku palju rahvast, kuigi toimus hooajavälisel ajal.

Kultuurkapitali panus on maakonnas väga oluline nii kultuuri- kui spordivaldkonna toetamisel. 
Ekspertgrupp juhib tähelepanu sellele, et suurimateks taotlejateks on kujunenud riigi- ja KOVi 
osalusega sihtasutused nagu näiteks Pärnu Linnaorkester ja Pärnu Muuseum ning see näitab, et 
riigiasutustele ei anta oma põhitegevuseks piisavalt vahendeid.

Kujutav- ja rakenduskunst 12%

Rahvakultuur 30%

Sport 41%

Helikunst 15%

Kirjandus 2%

2021. a 
Pärnumaa 

eraldused summas 
179 901 eurot 

jagunesid 
järgnevalt
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Raplamaa ekspertgrupp

Ekspertgrupi koosseis 2021–2023

Age Tekku esimees

Sigrid Põld aseesimees

Eve Burmeister

Heiti Vahtra

Rein Pajunurm

2021. aastal toetati maakondlike ja regionaalsete, üleriigiliste ja rahvusvaheliste kultuuri- ja spor-
disündmuste korraldamist. Samuti maakonna kultuuriajaloo uuringuid, maakonda tutvustavate 
kirjutiste väljaandmist, maakonna tähtsusega ajaloopärandi säilitamist, maakonna esindamist 
üleriigilistel üritustel, Raplamaad esindavate kollektiivide ja üksikisikute osavõttu nii kohalikest, 
üleriigilistest konkurssidest, festivalidest ja võistlustest ning soetusi kollektiividele.

Vaatamata koroonapiirangutele oli Raplamaa kultuuri- ja spordisündmuste rohke. Raplamaa rik-
kus on endiselt need inimesed, kes teotahteliselt võtavad ette erinevate sündmuste korraldamise, 
et tugevdada kogukonda ning hoida paikkondlikke ja maakondlikke traditsioone.

Ekspertgrupi eesmärgid täitusid üldjoontes hästi. Koroonaviiruse mõju on 2021. aastal avaldunud 
olulisel määral alates märtsist, kus olulises mahus on tulnud toetatud projektide elluviimise aega 
pikendada või toetusest loobuda. Õnneks on ülekaalus olnud tähtaja pikendused ehk tegevusi 
on siiski proovitud ellu viia keerulise olukorra kiuste. Võrreldes 2020. aastaga on ürituste ärajäämi-
si ja edasilükkamisi olnud vähem, aga ka projektitaotlusi on esitatud vähem. Seeläbi võib hinnata, 
et pandeemia mõju on Raplamaa kultuurielule küll tunda, kuid ei ole valdav. 

Pandeemiast johtuvalt leiti kultuuri edastamiseks uusi lahendusi – näiteks NÖFF-i veebiseansid, 
mitmed virtuaalvõistlused, konverentsid ja näitused, vabaõhuüritused. Paljud spordisündmused 
viidi läbi välitingimustes, mis võis rahva tervisele isegi parendavalt mõjuda. Populaarsust kogusid 
tervise- ja matkarajad, rahvast kaasati virtuaalsetele üritustele, mis olid samal ajal ka võistlusmo-
mendiga.

Ekspertgrupp toetas 2020. aastal jätkuvalt traditsiooniliste ja noortele suunatud kultuuri- ja spor-
diürituste korraldamist maakondlikul tasandil. Need põhimõtted on olnud juba aastaid Raplamaa 
ekspertgrupi töös suuna hoidmiseks ning pole olnud vajadust neid muuta.

Rahvakultuur 53%

Sport 26%

Helikunst 10%

Näitekunst 1%
Kirjandus 2%

Kujutav- ja rakenduskunst 5% Audiovisuaalne kunst 3%

2021. a 
Raplamaa 

eraldused summas 
160 064 eurot 

jagunesid 
järgnevalt
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Kultuurkapitali toetusel toimusid traditsioonilised sündmused: XXIX Rapla kirikumuusika festival, 
XVI Juuru Orelisuvi, XXI Kapa festival, XXI Kohila rahvusvaheline keraamikasümpoosion, 14. Tule- 
ja Tantsuetendus, XVI noorte filmifestival KAADER, XVI Märjamaa Folk.

Oli põnevaid algatusi: Riinimanda kooride galerii, Wäega Wärgi pärimusmaja, konkurss „Rapla-
maa Noor Muusik”, Annetekoja konkurss-festival, muusikaline pühapäev Märjamaal, rahvarõiva-
kooli kaapotkleitide valmistamise kursus. 

Tänu Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskusele said huvilised lähemalt ja kaugemalt osa mitmetest 
olulistest näitustest, nagu näiteks Eesti Maalikunstnike Liidu sügisnäitus Raplas. Toimusid pikkade 
traditsioonidega laagrid – Riinimanda suvine koorilaager Saaremaal, MTÜ Kandlekoja 21. Pärimu-
sa laager, kooliteatrite suve- ja pärimuslaagrid Tarsi talus. Tähtsal kohal on ka kogukondlikud ja 
nišisündmused – Rapla ja Juuru kihelkonnapäevad, Kaiu fotopäevad, Kehtna Vana Aja Päev.

Välja anti koduloolisi raamatuid: Tõnis Tõnissoni „Kildudest korjatud“ ja Rapla, Hageri ning Kodila 
koolide raamatud.

Spordivaldkonnas paistab Raplamaa silma võistkonnaaladel. Tugevalt on esindatud korvpall, 
jalgpall, rühmvõimlemine jne. Edukalt korraldati Märjamaal rahvusvaheline U15 tüdrukute korv-
palliturniir, Raplamaa Jalgpallikooli esindusvõistkond pääses esiliigasse, taas läks hästi Kadi 
Võimlejatel. Edukad olid ka üksiksportlased – viis raplamaalast osales olümpiamängudel ning 
võideti ka maailmameistri tiitleid. Lisaks toimus 2021. aastal hulgaliselt spordivõistlusi lastele ja 
täiskasvanutele, näiteks koolinoorte traditsiooniline võistlussari „Rõõm sportimisest“ ja 13. las-
te mitmevõistlus. Tunnustati Rapla maakonna parimaid sportlasi, toetati veteransporti, maadlust, 
jooksuvõistlusi ja muid spordialasid ning tublisid sportlasi. Jätkuvalt toetatakse noori talente, kes 
soovivad ennast täiendada välismaal või käivad seal uusi võistluskogemusi saamas.

Jätkuvalt toetatakse kohaliku ajalehe Raplamaa Sõnumid ajaloolisa (Koduloolane) ja kultuurilisa 
(Kukitemuki) ilmumist. Nende lisalehtede järjepidev ilmumine, kultuuri hetkepildi ja ajaloo tausta 
pildil hoidmine, on maakonna kultuurimaastikul väga oluline ning vajalik.

2021. aasta tegijaid tunnustades andis ekspertgrupp välja 10 aastapreemiat, 5 kultuuripreemiat, 
kuuendat korda elutööpreemia ning 15. Kultuuripärli auhinna. Koostöös Raplamaa Omavalitsuste 
Liiduga on Kultuuripärlit välja antud 11 korda.

Kui vaadata 2021. aastal laekunud taotlusi, siis toetust on jagunud väga olulisele hulgale antud 
eesmärki järgivatele tegevustele. Samuti saab mõju hinnata selle järgi, kui paljudes eri valdkonna 
tegevustes Kultuurkapitali kaasrahastust kasutatakse. Ilma nende vahenditeta oleks eesmärgiks 
toodud valdkondlikud tegevused oluliselt kesisemad. Maakonna ja üleriigiliste toetusfondide 
ning muul viisil toetajate konsolideeritud toetus võimaldab korraldada vägagi häid üritusi ning 
motiveerib ürituste korraldajaid. Ekspertgrupi kaalutletud otsuste tulemusel tekkiv rahavoog on 
olulise kaaluga, samas toetuse saajatele on see positiivse emotsiooni, märkamise ja arusaamise 
väljendus.

Raplamaa ekspertgrupi töö on laabunud üksmeeles ja probleeme pole esinenud. Kõik liikmed 
on põnevates ja analüüsivates aruteludes andnud oma panuse. 4. novembril toimus veebis eks-
pertgrupi infopäev, kus tutvustati raha jagamise kordade muudatusi ning jagati soovitusi taotluste 
koostamiseks. Kokku oli osalejaid 30. 

Edaspidi oleks vajalik teha koolituspäev uutele ekspertidele, mille viiks läbi Eesti Kultuurkapitali 
esindaja. Selline skeem – koolituspäevad ekspertidele, ekspertide koolituspäevad kohalikele taot-
lejatele – annab hea infovahetuse erinevatel tasanditel ning loob suurema teadlikkuse taotluste 
kirjutamistel ja nende hindamisel. 
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Saaremaa ekspertgrupp

Ekspertgrupi koosseis 2021–2023

Tõnis Kipper esimees

Krista Lember aseesimees

Piret Puusepp

Anne Kann

Kalev Kütt

Saaremaa ekspertgrupp soovib toetada maakonna tublisid muusika-, teatri-, tantsu-, spordi-, rah-
vakultuuri-, kunsti- ja kirjandusinimesi, kes on eriti viimase kahe aasta jooksul on olnud tervisek-
riisist tingitult äärmiselt keerulises olukorras. Kahjuks ei ole see olukord veel lõplikku lahendust 
leidnud. Soovide ja tahte ning võimaluste vahel on laiutanud kuude pikkune kuristik, kus piltlikult 
öeldes tegijad ei saa teha ja vaatajad näha. Ekspertgrupp soovib südamest tunnustada saarla-
si-muhulasi-ruhnlasi, kes kõigele vaatamata on püüdnud teha ja hoida hinges kultuurelu kõigis 
oma eri tahkudes. Palju on tegeletud ürituste edasilükkamisega, osa toetusi on ka tagastatud. 

Eelkõige toetas ekspertgrupp traditsioonideks kujunenud üritusi, millel oli lisaks kultuurilisele 
ka oluline majanduslik, turismialane ja regionaalpoliitiline mõõde (Saaremaa ralli, Läänesaarte 
kammerorkestri tegevus, Juu Jääb, Suvemuusikakontserdid). Eksperdid on püüdnud märgata ja 
toetada ka uusi tulijaid-tegijaid. Lisaks „omadele“ on toetatud ka külalisesinejad, kollektiive, kelle 
jõudmine saarele ilma Kultuurkapitali toetuseta oleks mõeldamatu ja saarlased jääksid ilma olu-
listest kultuurisündmustest (džässimuusika kontserdid, kaasaegse tantsu lavastused). 

Ekspertgrupp arvab, et võetud eesmärkidega on hakkama saadud. Eesmärkide täitmisel oli kõi-
ge suuremaks muutujaks koroonaviirus, mis sundis eksperte võimalusi ja valikuid ümber hinda-
ma. Kõigele vaatamata said saarlased hakkama ja kõik tehtud kompromissid jäid mõistlikkuse 
ja nende endi kehtestatud reeglite piiresse. Kaks aastat ebakindlates tingimustes ei ole kahjuks 
möödunud jälgi jätmata. Kollektiive on jäänud vähemaks, prooviperioodid on olnud hajusad ja 
lünklikud. Publik on muutunud ettevaatlikuks ja kodusemaks. Väliskontaktid on kahanenud pea 
olematuks. Kardetavasti ei ole pandeemia mõjud maakonnale ja Saare kultuuri- ja spordielule 
pole veel lõplikult avaldunud.

Ekspertgrupi prioriteetideks on: traditsiooniline, end tõestanud idee; piisavalt suur omapanus 
ja oskus leida teisi toetajaid; võimalikult suur publiku (osalejate) hulk, nii kohalike elanike kui ka 
turistide osas; uued perspektiiviga ideed ja korraldajad.

Rahvakultuur 24%

Sport 35%

Helikunst 28%

Näitekunst 4%
Kirjandus 2%

Kujutav- ja rakenduskunst 7%

2021. a 
Saaremaa 

eraldused summas 
165 526 eurot 

jagunesid 
järgnevalt
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Möödunud aasta projektidest jäi enam meelde Tantsutrupp LiPs oma esimese täispika tantsula-
vastusega „Mo käes“, mis oli tõeliselt professionaalne ja läbimõeldud. Lavastuses tegeletakse ees-
ti vanasõnadega ning nende tõlgendamisega tantsukeeles. Lavastusele lõi muusika Belgiast pärit 
ja nüüdseks juba kuus aastat Saaremaal elanud professionaalne folkmuusik Hartwin Dhoore. 

Ekspertgrupi hinnangul on Kultuurkapital kõige olulisem koostööpartner Saare ürituste korralda-
jatele. Oluline on, et vaatamata keerulistele aegadele pole toetuseks mõeldud summad vähene-
nud. See annab korraldajatele lootust ja kindlustunde tulevikuks, mida on praegu väga-väga vaja.

Probleemina nähakse, et taotletakse kordades rohkem, kui on ekspertgrupil võimalusi toetust ja-
gada ja sündmuste omaosalused on murettekitavalt väiksed. Kõige suurema probleemiga oleme 
me silmitsi siis, kui tegijad väsivad, kui ei tule juurde uusi ja noori, kui ei esitata enam uusi ideid, 
ei jaksata hoida traditsioone joonel. Jätkuvalt on probleemiks leida mingigi tasakaal spordi ja 
kultuuri eraldiste vahel. Ja see teadmine, et sport on kultuuri osa, ei aita meid siinkohal sugugi. 

Ekspertgrupp tänab kontaktisikut Tead, kelleta poleks ekspertide töö kaugeltki nii tulemuslik ja 
järjekindel. Tänusõnad saadetakse ka Kultuurkapitali rahvale pealinnas, kelle info ja abi on olnud 
ekspertidele suureks toeks. Jõudu meile kõigile!
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Tartumaa ekspertgrupp

Ekspertgrupi koosseis 2021–2023

Rain Sangernebo esimees 

Kati Grauberg-Longhurst aseesimees

Pille Johanson

Viktor Muuli

Kulvo Tamra

Raha jagamisel peeti silmas, et toetust saaksid ülemaakondlikud või maakondliku tähtsusega üri-
tused, võistlused, näitused, kontserdid. Ürituste puhul toetati neid sündmusi, millest sai kasu roh-
kem inimesi. Üksikisikute toetused läksid rohkem Tartumaa sportlastele, et toetada nende võist-
lustel ja välisriikides treeningutel osalemist, toetust said loometegevuseks ka interpreedid.

2021. aasta kriis mõjutas kahjuks ka Tartumaa kultuuri- ja spordielu. Taotlejad küsisid ekspertgru-
pilt toetusi ettevaatlikumalt, kuid sellele vaatamata loobuti ligi 10% eraldustest, kuna sündmused 
või võistlused jäid ära. Samas võrreldes 2020. aastaga oli toetustest loobumisi ja ärajäänud pro-
jekte 5% vähem. Massiliselt oli projektitoetuste lepingute mitmekordseid pikendamisi lootuses, et 
olukord paremaks muutub. Õnneks sai osa edasilükatud sündmusi lõpuks siiski toimuda.

Piirangute pärast lükkusid edasi või jäid ära mitmed suuremad sündmused, millest oleks osa saa-
nud väga palju inimesi. Taaskord lükati edasi näiteks IV Kagu-Eesti tantsupidu ja Tartu maakonna 
tantsupidu „Päev Emajõel“. Ära jäi Luunja ajaloolise laste laulupeo 150. sünnipäeva tähistamine. 
Klubi Tartu Maraton sai eriloa suusamaratoni korraldamiseks ning sellel osales kohapeal ja vir-
tuaalselt kokku 5500 sportlast 17 riigist. Rahvas on hästi vastu võtnud spordimaailma uuenduse 
– virtuaalmaratoni, kus inimestele anti võimalus maratonist osa saada ka väljaspool võistluspäeva. 
Tartu Folklooriklubi Maatasa korraldas juba teist aastat järjest rahvusvahelise Tartu Noorte folk-
loorifestivali väga professionaalselt veebiülekandena. 

Ekspertgrupp töötas vastavalt raha jagamise korrale, uusi toetusprogramme ei algatatud. Võrrel-
des eelmise aastaga jäi taotluste ja eralduste arv enam-vähem samaks, küll aga suurenesid taot-
lustes summad. Võrreldes 2020. aastaga taotleti 30% rohkem toetusi ning ekspertgrupp eraldas 
18% suurema summa. 

Rahvakultuur 35%

Sport 37%

Helikunst 12%

Näitekunst 6%

Kirjandus 2%
Kujutav- ja rakenduskunst 6% Audiovisuaalne kunst 1%

2021. a 
Tartumaa 

eraldused summas 
205 760 eurot 

jagunesid 
järgnevalt
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PE ATÜKI NIMI

Ekspertgrupi hinnangul on Kultuurkapitali toetused kultuuri- ja spordi valdkonnale suureks abiks, 
vahel ka ainukeseks abiks. Tartumaa ekspertgrupile on juba aastaid laekunud taotlusi summas, 
mis ületab ekspertgrupi võimalused kolme- või neljakordselt. Eraldatud summad on seega väik-
semad kui teistes maakondades, aga taotlejad ei ole nurisenud. Raha jagamiseks eraldatud sum-
mat on viimastel aastatel suurendatud ja see annab ka ekspertidele jagamiseks vabamad käed. 
Tartumaa ekspertgrupi töös probleeme ei tekkinud. Kõik eksperdid olid koosolekutele tulles hästi 
ettevalmistunud ja töötasid pühendunult.
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Valgamaa ekspertgrupp

Ekspertgrupi koosseis 2021–2023

Kaja Sisask esimees

Marju Rebane aseesimees

Anne Jaakson

Jorma Riivald

Tiit Kattai

2021. aasta oli ka Valgamaal äärmiselt keeruline. Paljud projektid jäid pandeemia tõttu ära ja päris 
palju toetusi tagastati. Sel aastal esitati ekspertgrupile ka vähem projektitoetuste taotlusi. Seetõttu 
oli ekspertgrupil võrreldes varasemate aastatega rohkem vahendeid, mida järgmistele projekti-
dele välja jagada. 

Ekspertgrupp toetas eelkõige uudseid ja põnevaid projekte, maakonnas toimuvaid suuremaid 
projekte ning ka traditsioonilisi kontserte, spordivõistlusi ja kohaliku kogukonna tegevusi. Valga-
maal toimunud projektidest võib välja tuua näiteks Puka Öölaulupeo, rahvusvahelise pop/jazz 
konkurss-festivali „Lauluragin“ ning erinevad spordivõistlused. Senisest rohkem eraldati stipen-
diume Valgamaa kultuuri- ja spordiinimestele.

Valgamaa ekspertgrupp täitis oma eesmärgi. Kultuurkapitali toetus on väga vajalik. Korraldajatel 
on väikeses piirkonnas väga raske leida tugevaid sponsoreid ja tihti jääb ka valla tugi nõrgaks. 
Kultuurkapitali toetus maakonnas on arvestatav ja sellest peetakse väga lugu. Nii mõnigi sünd-
mus on tänu Kultuurkapitalile Valgamaal taaselustatud ja on ka sündmuseid, mis on jäänud tänu 
toetusele kestma. Ekspertgrupp loodab, et Kultuurkapitali rahastus jätkub vähemalt samas suu-
rusjärgus nagu eelmistel aastatel.

Ekspertgrupi arutelud olid sisukad ja tulemuslikud. Suureks abiks ekspertidele on kindlasti maa-
konna kontaktisik, kellele avaldatakse tänu ja kiitust!

Rahvakultuur 55%Sport 35%

Helikunst 7%
Näitekunst 1% Kirjandus 2%

2021. a 
Valgamaa 

eraldused summas 
153 776 eurot 

jagunesid 
järgnevalt
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Viljandimaa ekspertgrupp

Ekspertgrupi koosseis 2021–2023

Kai Kannistu esimees

Tonio Tamra aseesimees

Sirje Fedjuk

Aili Anderson

Ilmar Kütt

Kultuurkapitali panus maakonnas on väga oluline. Kuna taotluste arv on kasvanud ja ekspertgru-
pi eelarvelised võimalused on piiratud, on eksperdid pidanud raske südamega tegema valikuid.

Kriisi mõju Viljandi maakonnale ei erine teistest maakondadest – paljud sündmused lükati edasi, 
toetuse kasutamise perioode pikendati, sündmuste korraldajad olid ettevaatlikud taotluste kirju-
tamisel, välisreise ei toimunud ja välismaalt ei saabunud Viljandisse juba eelnevalt kokkulepitud 
kollektiive ja sportlasi. 

2021. aastal oli põhirõhk projektidel, mis olid maakonnaülesed ja/või seotud traditsioonidega. 
Väga oluliseks peeti, et projektides oleks suurem osalejate arv, eelistati laste ja noortega seotud 
sündmusi ning toetati ka projekte, mis olid silmapaistvalt uuenduslikud. Kuna järgmisel aastal 
toimub noorte tantsu- ja laulupidu, oli ekspertgrupi prioriteediks toetada ka rahvariiete soetamist.

2021. aastal toimus Viljandis mitmeid sündmusi, millele küll ekspertgrupp toetust andis (nt rütmi-
muusikafestival või Viljandi vanamuusikafestival), aga kahjuks publiku huvi oli leige. 

Toetuste jagamisel jälgitakse lisaks projektide sisulisele osale ka omavalitsuste ja maakonna aren-
gukava ning mil määral on planeeritud tegevused seoses kogukonna plaanidega. Ekspertidel on 
mure, et Viljandi ja Viljandimaa kohalike omavalitsuste toetused asutustele on küll kirjas aren-
gukavades, kuid eelarvest neile raha ei eraldata. Nii küsitakse institutsioonidele tegevustoetusi 
Kultuurkapitalilt.

2021. aastal korrastati Viljandimaa raha jagamise korda ja täiendati stipendiumide ja loometöötoe-
tuste eraldamise põhimõtteid. Ekspertgrupp algatas uue spordistipendiumi, mida antakse Viljan-
dimaa sportlastele, kes on edukaid tulemusi saavutanud rahvusvahelistel võistlustel.

Rahvakultuur 37%

Sport 39%

Helikunst 17%

Näitekunst 1%
Kirjandus 2%

Kujutav- ja rakenduskunst 2% Audiovisuaalne kunst 1%

2021. a 
Viljandimaa 

eraldused summas 
190 330 eurot 

jagunesid 
järgnevalt
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Ekspertgrupi töös osalemine on andnud tänuväärse võimaluse olla kursis maakonnas toimuvate 
kultuuri- ja spordisündmustega, nende korraldajatega, noorte tegemiste ja saavutatud tulemus-
tega ja andnud ka võimaluse ja vastutuse neid toetada. Ekspertgrupi eesmärgid said täidetud ja 
toetuste mõju on märkimisväärne. Head meelt tegi Viljandis ja Viljandimaal see, et mitmed oluli-
sed traditsioonilised sündmused toimusid ja ürituste eestvedajad pole veel väsinud.



61EESTI KULTUURK APITAL TEGE VUSA A STA ARUANNE 2021

MA AKONDLIKE EKSPERTGRUPPIDE TEGE VUS

Võrumaa ekspertgrupp

Ekspertgrupi koosseis 2021–2023

Hille Saarepuu esimees

Margus Klaar aseesimees

Leelo Laurits

Kaja Tullus

Kadri Giannakaina Laube

Võrumaa ekspertgrupp jälgis toetuse andmisel, kuivõrd toetatav projekt arendab, elavdab ja säi-
litab kultuuri ja sporti Võru maakonnas. Ekspertgrupi eesmärk oli toetada erinevatele sihtrühma-
dele suunatud ja erinevate kultuuri- ja spordivaldkonnaga seotud, mahukamaid ja väiksemaid 
projekte. Ekspertgrupi eesmärgid aasta jooksul ei muutunud. 2021. aasta viimases voorus kesken-
duti märkimisväärselt spordi- ja kultuurivaldkonna saavutuste tunnustamisele. 

Ekspertidele on oluline, et toimuks erinevaid üritusi, et kultuuri- ja spordielust oleks võimalus osa 
saada võimalikult paljudel maakonna inimestel, et saaksid areneda erinevad kultuuri- ja spordi-
valdkonnad. Ekspertgrupp arvab, et toetada tuleb ikka suurema kasusaajate arvu järgi, kindlasti 
ei tohi muuta noortele suunatud toetusi, eriti laagrite, võistluste jms toetamist. 

Koroonapiirangud mõjutasid ka Võrumaa kultuuri- ja spordivaldkonda. Päris paljude projektide 
elluviimiseks oli vaja anda ajapikendust. Selle mõjul lükkus suhteliselt palju asju planeeritud ajast 
edasi. Enamik on õppinud uute reeglitega elama ja tegutsema. 

Ekspertidele jäid rohkem meelde suuremad projektid ning uudsed ja eristuvad projektid, samuti 
need projektid, millest jääb kestvam jälg. Näiteks Seto-Võro Noortefestival, MTÜ Müüdud Naeru 
etendused, Obinitsa kinoõdagud, Seto tantsupidu, pikamaajooksude sari, Rainer Rahasepa raa-
mat „Mamma jutusõ“. Oluline ongi just see, et kõigile erinevatele inimestele oleks midagi meelde-
jäävat. Umbes 2/3 taotlustest on maakonnaülesed olulised kultuuri- ja spordiprojektid ning suur 
hulk on järjepidevalt tegutsejaid. Ekspertgrupp arvab, et järjepidevust peaks ikka toetama, sest 
kui seda ei tehta, siis kaob ka taotleja huvi. Vähem tuleb toetada kommertsüritusi, kus osalevad 
tuntud ansamblid ja kus taotleja saab suuremat kasu. Maakonnaüleseid üritusi tuleb samuti jätku-
valt toetada ja eks sinna on ka suuremad summad läinud.

Rahvakultuur 53%

Sport 19%

Helikunst 13%

Näitekunst 5%

Kirjandus 4%
Kujutav- ja rakenduskunst 4% Audiovisuaalne kunst 2%

2021. a 
Võrumaa 

eraldused summas 
169 686 eurot 

jagunesid 
järgnevalt
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Ekspertgrupp on oma eesmärgi hästi täitnud. Toetused aitasid maakonnas ellu viia mitmeid kul-
tuuri- ja spordisündmusi, võimaldasid sportlastel ja kultuurivaldkonna inimestel esindada võist-
lustel ja sündmustel Võru maakonda. Iga toetuse mõju maakonnas on suur. Olemasoleva summa 
ulatuses on ekspertgrupp eelistanud sisukamaid projekte, jättes toetamata need, mida saaks teha 
ka ilma toetuseta, n-ö ühiskondlikus või seltsielulises korras, ning projektid, milles on Kultuurka-
pital ainus toetaja või on mõned kuluread alusetult suured. 

Tunnetatavaid probleeme töös ei esinenud. Töö ekspertgrupis on olnud väga huvitav. See on 
andnud ekspertidele võimaluse laiemalt teada saada, milliseid huvitavaid asju maakonnas eri 
paikades ja eri valdkondades tehakse.
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Kultuurkapitali 2021. aasta eelarve 
ja selle täitmine

Kultuurkapitali iga-aastase eelarve koostamise aluseks on Rahandusministeeriumi poolt tehtav 
alkoholi- ja tubakaaktsiisimaksu  ning hasartmängumaksu laekumiste prognoos järgmiseks eelar-
veaastaks. Alkoholi- ja tubakaaktsiisist laekub seaduse alusel Kultuurkapitalile 3,5% ning hasart-
mängumaksust 47,8%. Need kaks laekumist annavad valdava osa Kultuurkapitali tuludest. Vara 
paigutamisest, majandustegevusest või annetustest ja pärandustest saadav tulu on vaid mõni 
protsent. 

2021. aasta eelarve tuludeks ja sellele vastavateks kuludeks kinnitas Kultuurkapitali nõukogu  31,3 
miljonit eurot, millest 0,5 miljonit oli varasematest perioodidest ületulev reserv. Eelarve tulude 
poole täitmine sõltub põhiliselt eelmainitud kahe maksu tegelikust laekumisest. Tulude tegeliku 
laekumise alusel korrigeeritakse neli korda aastas jooksvalt kulusid. Ülevaate 2021. aasta kinnita-
tud eelarvest ja selle täitmisest annab järgmine tabel.  
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KULTUURK APITALI 2021 .  A A STA EEL ARVE JA SELLE TÄITMINE

Tabel 4: 2021. aasta eelarve ja selle täitmine

  2021 
eelarve

2021 eelarve 
täitmine* 
31.12.2021

eelarve  
täitmise %

TULUD KOKKU 31 319 830 32 813 134 104,8%

Tulud alkoholi- ja tubakaaktsiisi laekumistest 15 862 000 16 092 369 101,5%

Tulud hasartmängumaksu laekumisest 14 579 000 15 778 833 108,2%

Tulu vara paigutusest 14 000 16 217 115,8%

Muud tulud 0 10 0,0%

Annetused ja pärandused 405 000 465 875 115,0%

Eelmiste perioodide ületulev reserv 459 830 459 830 100,0%

KULUD JA RESERV KOKKU 31 319 830 32 813 134 104,8%

Eraldised kultuuriehitiste sihtfinantseerimiseks kokku 8 834 874 9 561 973 108,2%

Eesti Rahva Muuseumi finantseerimiseks 7 125 360 7 125 360 100,0%

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia finantseerimiseks 1 020 000 1 020 000 100,0%

Vabad vahendid kultuuriehitiste finantseerimiseks 689 514 1 416 612 205,5%

Eraldised toetuste jagamiseks kokku 20 678 595 21 444 800 103,7%

Sihtkapitalidele toetuste jagamiseks 15 799 593 16 294 504 103,1%

Ekspertgruppidele toetuste jagamiseks 2 090 000 2 173 000 104,0%

Nõukogule toetuste jagamiseks 1 830 000 1 911 826 104,5%

Õppejõudude loometegevuse toetusprogrammile 554 002 599 596 108,2%

Sihtotstarbeliste annetuste alusel toetuste jagamiseks 405 000 465 875 115,0%

Halduskulud kokku, sh 1 346 531 1 299 619 96,5%

Nõukogu ja komisjonide kulud 393 706 383 422 97,4%

Siseauditi ja auditikomitee kulud 13 800 12 300 89,1%

Administreerimiskulud kokku, sh 777 497 761 862 98,0%

Personalikulud 592 782 584 510 98,6%

Infotehnoloogia ja kontoritehnika kulud 32 575 26 301 80,7%

Kommunikatsioonikulud 20 750 23 337 112,5%

Esindus- ja vastuvõtukulud 1 650 553,03 33,5%

Transpordikulud 3 260 2 582 79,2%

Renditud ruumide majandamiskulud 62 610 63 106 100,8%

Teenuste kulu 45 170 47 740 105,7%

Muud administreerimiskulud 18 700 13 731 73,4%

Avalike suhete kulud 96 080 89 741 93,4%

IKT investeeringud 62 535 49 381 79,0%

Kinnisvarainvesteeringu ülalpidamiskulud 2 913 2 913 100,0%

2021. aasta halduskulude jääk 0 46 912  

RESERV (halduskulude kasutamata jääk) 459 830 459 830  

* Eelarve täitmise aruandes kajastatakse maksutulud maksuhaldurile tegelikult laekunud ja Kultuurkapitalile edasi 
antud laekumiste järgi. Majandusaasta tulemiaruandes kajastatakse maksudest laekuv tulu maksuhaldurile esitatud 
maksudeklaratsioonide andmete alusel. 


