
1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

EESTI KULTUURKAPITAL 
 
 

Majandusaasta aruanne 2019 

 
 



Eesti Kultuurkapital  Majandusaasta aruanne 2019 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avalik-õigusliku juriidilise isiku nimi  Eesti Kultuurkapital 

 

Registrikood 

  

74001328 

 

Aadress 

  

Suur-Karja 23, 10148 Tallinn 

 

Telefon 

  

699 9150 

 

E-post 

  

kulka@kulka.ee 
 

Kodulehekülje aadress 

  

www.kulka.ee 
 

Majandusaasta algus 

  

1. jaanuar 2019 

 

Majandusaasta lõpp 

  

31. detsember 2019 
 

 



Eesti Kultuurkapital  Majandusaasta aruanne 2019 

 3 

 

Sisukord 
 

Tegevusaruanne ......................................................................................................................... 4 

Raamatupidamise aastaaruanne .............................................................................................. 42 

Bilanss ....................................................................................................................................... 42 

Tulemiaruanne ......................................................................................................................... 43 
Rahavoogude aruanne ............................................................................................................. 44 

Netovara muutuste aruanne .................................................................................................... 45 

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise arvestusmeetodid ja hindamise alused 46 

Lisa 2. Raha ja raha ekvivalendid .............................................................................................. 50 

Lisa 3. Finantsinvesteeringud ................................................................................................... 50 

Lisa 4. Nõuded ja ettemaksed .................................................................................................. 50 

Lisa 5. Kinnisvarainvesteeringud .............................................................................................. 51 

Lisa 6. Põhivara ......................................................................................................................... 52 

Lisa 7. Rendivarad..................................................................................................................... 53 

Lisa 8. Võlad ja ettemaksed ...................................................................................................... 53 
Lisa 9. Maksuvõlad ................................................................................................................... 54 

Lisa 10. Toetuste kohustised .................................................................................................... 54 

Lisa 11. Eraldised stipendiumide, toetuste ja preemiate maksmiseks .................................... 54 
Lisa 12. Tulud riigieelarvest ...................................................................................................... 55 

Lisa 13. Tulud annetustest ....................................................................................................... 55 

Lisa 14. Eraldatud stipendiumid, toetused ja preemiad .......................................................... 56 

Lisa 15. Kultuuriobjektide sihtfinantseerimine ........................................................................ 58 

Lisa 16. Tulud ja kulud kinnisvara haldamisest ........................................................................ 58 

Lisa 17. Tööjõu- ja majandamiskulud ....................................................................................... 59 

Lisa 18. Tööjõukulud ................................................................................................................. 59 

Lisa 19. Majandamiskulud ........................................................................................................ 60 

Lisa 20. Muud nõuded .............................................................................................................. 60 

Lisa 21. Bilansivälised nõuded .................................................................................................. 60 
Lisa 22. Tehingud seotud osapooltega ..................................................................................... 61 

Lisa 23. Sündmused pärast aruandekuupäeva......................................................................... 61 

Majandusaasta aruande allkirjad ............................................................................................. 62 
 



Eesti Kultuurkapital  Majandusaasta aruanne 2019 

 4 

 

Tegevusaruanne 
 

 

Sissejuhatus 

 
Eesti Kultuurkapital (edaspidi ka Kultuurkapital) on avalik-õiguslik juriidiline isik, mille tegevuse 
eesmärk on kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi edendamine ning kultuuriehitiste rajamise 
ja renoveerimise toetamine rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise 
kaudu.  
 
Kultuurkapitali nõukogu 
Kultuurkapitalil on 11-liikmeline nõukogu, mille esimeheks on kultuuriminister. Nõukogu koosneb 
lisaks kultuuriministrile Kultuurkapitali sihtkapitalide poolt valitud esindajatest, kultuuriministri 
nimetatud esindajast ning rahandusministri nimetatud esindajast. 2019. aastal vahetusid 
Kultuurkapitali nõukogu liikmed. 
12. detsembril kinnitas valitsus Kultuurkapitali nõukogu koosseisu aastateks 2019-2021. 
Vastavalt Kultuurkapitali seadusele kuulub nõukogu koosseisu esimehena ametikohajärgselt 
kultuuriminister, rahandusministri nimetatud esindaja, kultuuriministri nimetatud esindaja ning iga 
sihtkapitali poolt nimetatud esindaja. 
 
Nõukogu liikmed alates 12.12.2019 on: 
Tõnis Lukas – kultuuriminister, nõukogu esimees 
Peeter Lusmägi – kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja 
Lauri Kärk – audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja 
Jaak Allik – näitekunsti sihtkapitali esindaja 
Jorma Sarv – rahvakultuuri sihtkapitali esindaja 
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 
Anu Saluäär-Kall – rahandusministri esindaja 
 
Kultuurkapital jagab toetuseid valdkondlike sihtkapitalide, maakondlike ekspertgruppide ning 
nõukogu loodud programmide kaudu. Valdkondade vahelisi ja üleseid toetuseid saab jagada ka 
Kultuurkapitali nõukogu.  
 
Sihtkapital on Kultuurkapitali struktuuriüksus, mille ülesanne on Kultuurkapitali nõukogu poolt 
konkreetsele kultuurivaldkonnale eraldatud raha jaotamine esitatud taotluste alusel ja omal 
algatusel. Kandidaate sihtkapitalide nõukokku saavad esitada vastavate kultuurialade ühendused ja 
kandidaat peab olema vastavas valdkonnas tegutsev isik. Sihtkapitali nõukogus on seitse eksperti. 
Kultuuriminister Indrek Saar kinnitas 12.02.2019 uued kehakultuuri ja spordi sihtkapitali nõukogu 
liikmed järgmiseks kaheks aastaks. 25. oktoobril kinnitas kultuuriminister Tõnis Lukas kõigi teiste 
sihtkapitalide uued koosseisud. Sihtkapitalid valisid oma esindajad Kultuurkapitali nõukogusse 
novembris.  
 
Maakondlik ekspertgrupp on igas maakonnas tegutsev Kultuurkapitali struktuuriüksus, mille 
ülesanne on Kultuurkapitali nõukogu poolt maakonna kultuurivaldkonnale eraldatud raha jaotamine 
esitatud taotluste alusel ja omal algatusel. Ekspertgruppe on 15 ning koosseisud valitakse kaheks 
aastaks. Iga ekspertgrupi koosseisu kuulub viis eksperti. Kandidaadid esitatakse maakonna 
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kultuurivaldkonnas tegutsevate isikute hulgast. Aprillis kinnitas Kultuurkapitali nõukogu uued 
maakondlike ekspertgruppide eksperdid. 
 
Kultuurkapitali nõukogu on loonud kolm tõlkeprogammi – Traducta, Avatud Eesti Raamat (AER) ja 
Hieronymus. Samuti kinnitab nõukogu Kultuurkapitali poolt aastatel 2019 kuni 2021 kureeritud Balti 
Kultuurifondi eraldused. Programmidel on samuti oma ekspertkomisjonid. 
 
Eesti Kultuurkapital toetab Eesti Kultuurkapitali seaduses nimetatud kultuurivaldkondi alkoholi- ja 
tubakaaktsiisist ning hasartmängumaksust laekuvatest tuludest, põhikapitalilt teenitavast tulust, 
Kultuurkapitali heaks tehtavatest varalistest annetustest ja pärandustest, muust majandustegevusest 
tulenevast tulust ja muudest laekumistest. Märkimisväärne osa tõlkeprogrammide rahastusest tuleb 
Kultuurkapitalile tehtud sihtotstarbelistest eraannetustest. 
 
 

Peamised tegevused ja sündmused aastal 2019 

 
Kultuurkapital tegutseb Kultuurkapitali seaduse alusel ning 2019. aastal jätkati seadusejärgsete 
ülesannete täitmist. Toetusteks, stipendiumideks ja preemiateks eraldati 2019. aastal kokku 21,1 
miljonit eurot.  
 
Kultuurkapital jätkas Eesti Rahva Muuseumi (ERM) hoone ehituse finantseerimist üürimaksete 
kapitalikomponendi rahastamiste kaudu. Kultuurkapitali, ERMi ja Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) 
vahel sõlmiti 17.06.2013 leping nr I-13/1 ERMi uue hoone rajamise finantseerimiseks. Lepingujärgselt 
rahastab Kultuurkapital ERMi rajamist maksimaalselt summas 75,693 miljonit eurot. Perioodil 2013–
2016 finantseeris Kultuurkapital ERMi uue hoone rajamist 37,135 miljoni euroga, RKAS investeeris 
ERMi ehitusse 37,2173 miljonit eurot ning ERM 2,7 miljonit eurot. 
 
Alates 1.01.2017 hüvitab ERM RKASile tehtud investeeringud (koos intressidega) üürimaksete kaudu 
(kapitalikomponendi maksed, mis sisaldavad põhiosa ja intressi). 2019. aastal oli ERMi vajadus 
Kultuurkapitali kaudu finantseeringuks 7,1 miljonit eurot. 31.12.2019 seisuga oli Kultuurkapitali 
kaudu ERMi uue hoone rajamist finantseeritud summas 58,2 miljonit eurot.  
 
2019. aastal sai Kultuurkapitali toel valmis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) saal. EMTA 
ehituse finantsanalüüsis on arvestatud Kultuurkapitali toetusega saalikompleksi ehituse perioodil 
2017–2019 summas 1,8 miljonit eurot ning perioodil 2020–2022 laenu põhiosa ja intresside 
tagasimaksete finantseerimist summas 3,2 miljonit eurot. 2019. aastal finantseeris Kultuurkapital 
EMTA ehitustöid summas 995 tuhat eurot.  
 
Septembris valminud EMTA saal oli kolmas ja viimane üleriigiliselt oluline kultuuriehitis Riigikogu 
poolt 1996 aastal koostatud nimekirjas, mis valmis Kultuurkapitali toel. Prognooside järgi peaks 
saama nii EMTA saal kui ERM 2023. aastaks tasutud ja tõuseb küsimus, mis on järgmised riiklikult 
tähtsad ehitised, mille ehitust aitab Kultuurkapital rahastada. 2019 kutsusime üles alustama arutelu, 
mis võiksid olla järgmised kultuuriobjektid, mida Kultuurkapitali kaudu rahastada. Riigikogu 
kultuurikomisjon kogub vastavaid ettepanekuid 2020 septembrini. 
 
Kultuurkapitali kureeritav Balti Kultuurifond alustas 2019. aasta jaanuarist taotluste vastuvõttu. Fondi 
toetavad Eesti, Läti ja Leedu kultuuriministeeriumid, igaüks aastas 100 000 euroga (kokku 300 000). 
2019. aasta jaanuaris allkirjastati Põhjamaade Ministrite Nõukoguga kokkuleppe, mille kohaselt sai 
Balti Kultuurifond ühekordselt 750 000 Taani krooni ehk 100 000 eurot Balti riikide ühiste 
kultuurisündmuste korraldamiseks Taanis, Soomes, Islandil, Norras ja Rootsis. Balti Kultuurifondi 
esimesest voorust rahastati kokku üheksat taotlust. 
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Eesti Kultuurkapital esitas 8. märtsil 2019 Viru Maakohtule avalduse endise juhi Avo Viioli eraisiku 
pankroti väljakuulutamiseks. Viiol riisus aastatel 1999–2002 Kultuurkapitalist ametiseisundit 
kuritarvitades 8 521 910 krooni (544 649 eurot), millest ta oli aasta alguseks tagastanud kõigest 5326 
eurot. Võla tagasinõudmisega tegeles kohtutäitur, kuid viimane makse Viiolilt laekus 2016. aastal. 
Kultuurkapital taotles seetõttu tema suhtes eraisiku pankrotti. Pankrotimenetluse algatamisega 
peatus ka Kultuurkapitali nõude aegumine Avo Viioli suhtes, nõue oleks vastasel juhul aegunud 2021. 
aasta aprillis. 2019. aastal laekus Avo Viioli vara müügist Kultuurkapitalile 16 658 eurot. 

 
2019 toimus kohtuvaidlus Sven Sildniku osaühinguga Jumalikud Ilmutused, millel oli Kultuurkapitali 
aruandevõlaga seoses tekkinud toetuste tagasimakse kohustus. OÜ Jumalikud Ilmutused keeldus 
aruandeid esitamast. Kohtuvaidlus lõppes kokkuleppemenetlusega, kus Sildnik tunnistas oma 
osaühingu võlga ning allkirjastas ka kokkuleppe maksta toetus tagasi osadena, kokku summas 18 176 
eurot.  

 
Kultuurkapitali seadus võeti vastu 1. juunil 1994 ning see jõustus 1. juulil. 14. juunil 2019 tähistas 
Eesti Kultuurkapital taasasutamise 25. aastapäeva konverentsiga Eesti Kunstiakadeemia suures saalis.  

 
Esmakordselt said 2019. aastal Kultuurkapitali stipendiumi taotleda õppejõud, kes õpetavad avalik-
õiguslikes ülikoolides looverialasid, tegeledes ka ise loominguga. Augustis lõppenud taotlusvoorus 
kandideeris 52 stipendiumile 62 õppejõudu. Aprillis 2019 loodud programm toetab kunstide ja 
rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometegevust ning aitab omandada akrediteerimiseks 
vajalike tasemepunkte. Stipendiumid jagunevad nii valdkonniti kui ka ülikoolide vahel Kultuurkapitali 
nõukogu poolt kinnitatud statuudi kohaselt vastavaid loomeerialasid õpetavate õppejõudude arvu 
järgi kvoodi alusel. Ülikoolidel on õigus nimetada nn kvoodistipendiumide saajad, sest vaid neid on 
oma erialade akrediteerimise aluseks olevate loometöösuundade alane teave. Nimetatud 
stipendiumid kinnitavad Kultuurkapitalide sihtkapitalid. Lisaks on ka nn vabad stipendiumid, millele 
võivad kandideerida kõik õppejõud, kellele on ülikooli poolt antud soovituskiri. Vabade 
stipendiumide saajate osas teevad valiku sihtkapitalide eksperdid. Taoliseks avalik-õiguslike 
ülikoolide õppejõudude loometöö rahastamiseks sai Kultuurkapital hasartmängumaksu (HMM) 
juurde 1,8% ning kokku saab Kultuurkapital seadustes toodud ülesannete täitmiseks nüüd aastas 
47,8% HMMi vahenditest.  
 
Aastal 2019 tõstatasid mitmed sihtkapitalid taas arutelu vajaduse üle korrastada riigis kultuuri ja 
spordi rahastamise maastik ning rääkida Kultuuriministeeriumiga läbi selgemad rahastamise piirid ja 
vastutused. Eksperdid tunnetavad vajadust, et Kultuuriministeerium võtaks riigiasutuste 
(muuseumid, teatrid, ülikoolid) toetamise jõulisemalt oma lauale, et Kultuurkapital saaks enam 
tegeleda üksikisikute ja loomingu toetamisega.  
 
Järgnevalt ülevaade tegevusest vastavalt sihtkapitalide, Kultuurkapitali programmide komisjonide ja 
maakondlike ekspertgruppide tegevusaruannetele. See on koond sellest, mida eksperdid on 2019. 
aasta aruannetes oluliseks pidanud.  
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Sihtkapitalide tegevus 

 
Sihtkapitalidele esitati 2019. aastal taotlusi 38,5 miljoni euro ulatuses ja eraldusi tehti 15,5 miljoni 
euro ulatuses. 
 

 
 
 
Kirjanduse sihtkapital 
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Kirjanduse sihtkapitali eesmärk on eesti kirjandusliku kõrgkultuuri ja kirjanduse populariseerimise 
edendamine. Sihtkapital lähtub oma tegevuses sihtkapitali raha jagamise korrast, mida möödunud 
aastal täpsustati. Uut korda rakendatakse alates 15. aprillist 2019.  

Kirjanduse sihtkapitali prioriteet on kõrge kunstilise väärtusega algupärase luule ja proosa autorite 
loometegevuse soodustamine. Tasapisi on õnnestunud hakata tõstma neile teose valmimise puhul 
antavaid loometöötoetusi, mis on aastaid püsinud muutumatul tasemel. Samuti toetati arvestataval 
määral väliskirjanduse tõlkimist eesti keelde, eesti kirjanike loomingu kättesaadavaks tegemist vene 
emakeelega lugejatele, lasteraamatute loomist ning kirjanduse uurimist. Eraldati esimesed kirjanduse 
valdkonna õppejõudude loometegevust toetavad stipendiumid.  

Kirjanduse populariseerimisel on suur roll sihtkapitali toetatavatel üritustel: festivalid, Eesti Kirjanike 
Liidu, raamatukogude ja muuseumide korraldatavad sündmused jm. Ka kirjanduse sihtkapitali 
aastaauhindade väljaandmine koostöös partneritega teenib ühtlasi kirjanduse populariseerimise 
eesmärki. Samuti toetatakse kirjandusalast rahvusvahelist suhtlust (reisid, messitoetused, ajakirja 
Estonian Literary Magazine väljaandmine jm).  

2019. aastal lükati käima Paavo Haavikko „Kogutud luuletuste“ eestikeelse tõlke mahukas projekt. 
Ebatavalisematest algatustest ilmus vinüülplaadil „Eesti räpptekstide kogumiku“ II osa, mis pälvis 
küllaltki laia tähelepanu. Suurepäraselt õnnestusid Jaan Krossi 100. sünniaastapäevaga seotud 
ettevõtmised.  

Kirjanduse sihtkapital toetab sageli ka n-ö piirinähtusi, millel on kultuurilooline väärtus. Valdkonna 
edukaks toimimiseks on sihtkapitali poolt eraldatavad toetused üliolulised. 

Aina enam puutub kirjanduse sihtkapital kokku humanitaaria rahastuse vähenemise tagajärgedega. 
Taotlejate hulgas on näiteks senisest enam teadlasi; sagenevad mahukate teoste väljaandmise 
taotlused, mis ei kuulu kirjanduse valdkonda ning milleks sihtkapitalil ei ole vahendeid (nt 
sõnaraamatud, teadusasutuste mõned raamatusarjad jm), samuti ei saa sihtkapital võtta endale 
pikaajalisi kohustusi. Seda teemat oleks otstarbekas arutada nii Haridus- ja Teadusministeeriumi kui 
ka Kultuuriministeeriumiga. 
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Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital 
 

 
 
2019. aastal muutis sihtkapital raha jagamise korda, kirjutades detailsemalt lahti jagamise 
põhimõtted ja lisades nõudmisi taotlejatele. Üldplaanis on sihtkapitali lähtekohad sarnased viimaste 
aastate prioriteetidega: püütakse teha võimalikult konstruktiivseid ja laiapõhjalisi otsuseid, toetada 
väheste olemasolevate vahendite piires võimalikult paljusid loomeinimesi ja projekte, mitte jätta 
ühtegi valdkonda või taotluste kategooriat süsteemselt ebavõrdsesse olukorda, pöörata tähelepanu 
regionaalseid kunstivälju arendavatele projektidele. Samuti on olnud põhimõtteks leida mõistlik 
tasakaal füüsiliste ja juriidiliste isikute taotluste rahuldamise osas. 
 
Sihtkapitali üheks prioriteediks on olnud tegevustoetuste jagamine, kuid 2019. aastal ületas see 
näituste korraldamisele eraldatud summat, mis on võrreldes varasemate aastatega vastupidine 
tendents. Viimastel aastatel on lisandunud uusi tegevustoetust saavaid institutsioone, kuid samas on 
ka mõni institutsioon oma aktiivse tegevuse lõpetanud. 
 
Reisitoetuste määramisel arvestatakse konkreetse inimese panust Eesti kunstiväljale ja reisi 
loodetavat tulemuslikkust. Reisitoetuste puhul pidas sihtkapital 2019. aastal vajalikuks muuta korda 
konkreetsemaks ning taotleja peab nüüd lisaks sihtkoha ja sündmuse kirjeldamisele põhjendama 
oma reisisoovi ka sisuliselt.  
 
Aasta-aastalt mahukamaks ja kallimaks muutunud trükiste toetamine on valikuline, 2019. aastal ei 
kasvanud toetus trükistele.  
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Jälgitakse institutsioonide ja eraisikute suhteid projektide planeerimisel ja toetuse taotlemisel: kui 
tegemist on selgelt institutsionaalse projektiga (muuseumis, galeriis, kunstikõrgkoolis vm), siis 
eeldatakse institutsiooni rahalist toetust.  
 
Sihtkapital lähtub ühelt poolt preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise korrast ning peab 
samas silmas seda, mis toimub kultuuriväljal nii sisulises kui ka praktilises plaanis. Tulenevalt 
protsessidest ja uutest nähtustest kunstiväljal vaatab sihtkapital oma prioriteete aeg-ajalt üle ja 
hindab neid vajadusel ümber (vastavalt sellele, mis on just praegu oluline ja aktuaalne), samas 
mõistes ja tunnustades oma vastutust pikaajaliste traditsioonide toetamisel. Samuti peab sihtkapital 
silmas, millised on toetust taotlevate projektide võimalikud muud rahastusallikad ja milline on 
kultuurivälja üldine finantsdünaamika. Sihtkapitali eesmärk on täita paindlikult talle määratud rolli, 
pidades toetuste andmisel eriti tähelepanelikult silmas kõige haavatavamat osa (vabakutselisest) 
kunstnikkonnast. 
 
Endiselt on päevakorras riiklike kunstimuuseumide rahastamise küsimus, mis langeb suures osas 
Kultuurkapitali õlule ning ka suur Eesti Kunstiakadeemia taotluste hulk, millest samuti paljud küsivad 
toetust põhitegevuseks. Riiklike kunstimuuseumide teemal on Kultuuriministeeriumiga mitmel korral 
arutatud ning neid arutelusid jätkatakse 2020. aastal. 
 
Uue probleemina tõstatus vajadus vaadelda eraisikust taotlejaid vanuselise jagunemise alusel ning 
julgustada vanemaealisi kunstnikke rohkem taotlema (2019. aastal jagati eraisikutele kokku 488 
toetust, stipendiumi või preemiat, millest vaid 55 korral määrati toetus üle 60 aasta vanustele 
kunstnikele).  
 
Sihtkapitalile esitatakse väga palju häid projekte ja endiselt on keeruline valida suurte, pika 
traditsiooniga kunstiürituste ja uute, riskantsemate algatuste toetamise vahel. Sihtkapital püüab teha 
mõlemat, isegi kui uue algatuse järjepidevuse ennustamine on raske. Märgatav on kunstivälja üldine 
professionaliseerumine ja rahvusvahelistumine. 

 
Sihtkapitali liikmed külastavad eraviisiliselt väga paljusid kunstinäitusi ja -sündmusi ja võib väita, et 
enamike toetust saanud projektidega on sihtkapitali liikmed hästi kursis. Sihtkapital külastas mitmeid 
kunstiinstitutsioone (Tartu Kunstimuuseum, Kogo galerii, Eesti Trüki- ja Paberimuuseum, Tartu 
Kunstimaja, Rapla Kaasaegse Kunsti Keskus, Türi Kultuurimaja, Kondase Keskus, Rüki galerii, 
Maajaam, Moks, Voronja galerii) ja kohtuti nende esindajatega. Taoliste ühiste väljasõitude iga-
aastaseks traditsiooniks muutumine on vajalik.  
 
2019 algatati uus preemia tulemusliku tegevuse ja pikaajalise mõjuga panuse eest kunstiväljal. 
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Arhitektuuri sihtkapital 
 

 
 
2019. aasta lõpus alustanud uus sihtkapitali koosseis jätkas üldjoontes eelmise koosseisu põhimõtete 
rakendamist, et tagatud oleks sihtkapitali valdkondade (arhitektuur, sisearhitektuur, 
maastikuarhitektuur, disain, arhitektuuriuurimus) tasakaalustatud, võrdsel kohtlemisel põhinev ja 
sisuline areng. Eelnev koosseis töötas välja täiendatud sihtkapitali raha jagamise korra, mis hakkas 
kehtima 2019. aasta aprillist. Teatepulka üle andes kaks koosseisu kohtusid ja eelmine koosseis andis 
ülevaate nii üldistest põhimõtetest kui detailsemalt, kuidas teatud projekte on käsitletud ja taotlusi 
menetletud. Sujuva ülemineku tagas ka see, et kaks sihtkapitali eelmise koosseisu liiget jätkavad uues 
kooseisus. 
 
Sihtkapitali eraldistest moodustavad põhiosa nelja valdkondliku loomeliidu tegevustoetused, 
valdkonna oluliste sündmuste ja ürituste toetamine (paljud neist toimuvad regulaarselt), 
näitusetegevuse toetamine (peamiselt arhitektuurimuuseum ning tarbekunsti- ja disainimuuseum), 
trükised (sh Eesti ainsa arhitektuuriajakirja Maja väljaandmine), arhitektuurikonkursside esimesed 
preemiad, erinevad haridusega seotud projektid (tudengite õppereisid, välisõpingud, ülikoolide 
projektid). 

 
Üldhinnang sihtkapitali eesmärkide täitmisele on hea või väga hea. Sihtkapitali roll on jätkuvalt väga 
oluline Eesti arhitektuurielu mitmekesisuse ja kvaliteedi tagamisel. Valdkonna spetsiifilisus ja 
suhteline väiksus võrreldes teiste kultuurivaldkondadega tingib ka selle, et liiga palju erinevaid 
finantseerimisallikaid pole projektide teostajad võimelised endale leidma, sest pole potentsiaalsetele 
sponsoritele piisavalt apetiitsed. Loomulikult sõltub see ka konkreetsest projektist – disainisündmuse 
toetamine on sponsoritele kindlasti ahvatlevam kui paari aasta pikkuse uurimusliku näituse või 
teadustrükise toetamine. 
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Enamik valdkondlikke projekte toimuvad sihtkapitali kaasrahastuse abil ja ilma selleta jääks kas üldse 
ära või toimuksid väga piiratud mahus. Teatud projektide puhul (näitused, trükised) on sihtkapitali 
toetus ülioluline, sest korraldatavatel institutsioonidel (loomeliidud, muuseumid, ülikoolid) pole 
lihtsalt ressurssi sisutegevuse teostamiseks ja algupäraste projektide läbiviimiseks. 

 
2019. aasta septembris toimusid kaks järjepidevat ja sihtkapitali ning kultuurkapitali nõukogu poolt 
olulisel määral rahastatud suurprojekti – XIV Disainiöö ja Tallinna Arhitektuuribiennaal (TAB, toimus 
viiendat korda). Kui seekordne Disainiöö tegeles uute ja innovatiivsete materjalidega, siis TAB vaatles 
ilu temaatikat arhitektuuris ja ruumiloomes (peakuraator Yael Reisner Londonist). Mõlemal puhul 
toimusid oluliste väliskülalistega konverentsid, näitused, töötoad ning muud kitsamale ja laiemale 
ringile suunatud festivaliüritused Tallinna erinevates kohtades ja linnaruumis. 
 
Väga esinduslikuks tuleb pidada 2019. aasta „saaki” kultuurkapitali arhitektuuripreemiate osas: 
elutööpreemia – sisearhitekt Leila Pärtelpoeg, peapreemia – Arvo Pärdi keskus, arhitektuuripreemia 
– Eesti Kunstiakadeemia uus hoone, avaliku ruumi preemia – kommunismiohvrite memoriaal 
Maarjamäel. 

 
Äramärkimist väärib Eesti Arhitektuurimuuseumi (EAM) 2019. aasta eripalgeline näituste ja trükiste 
programm, mis sündinud sihtkapitali toel. Rotermanni soolalao suures saalis toimusid näitused „Oma 
tuba. Feministi küsimused arhitektuurile” (kuraator Ingrid Ruudi; pälvis ühe kahest sihtkapitali 
näitusepreemiast 2019. aastal), kunstnik Mare Vindi ja arhitektuurifotograaf Arne Maasiku ühisnäitus 
„Geomeetria ja metafüüsika” (ilmus kataloog) ja TAB 2019 kuraatorinäitus. Lisaks toimus näitus Eesti 
lasteaedadest (kuraator Sandra Mälk, ilmus ka kataloog), mis pälvis oma toreda teemapüstituse ja 
lõbusa vormistuse tõttu hea vastuvõtu ka väljaspool arhitektuuriringkondi (rändnäitusena on seda 
eksponeeritud nüüdseks ka väljaspool Tallinna). Kokku külastas muuseumit 2019. aastal 17 200 
inimest (kasv 12% võrreldes 2018. aastaga).  
 
Ühtlasi toetas sihtkapital 2019. aasta eraldistega 2020. aasta jaanuaris avanenud suurnäitust 
„Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant” (kuraator Carl-Dag Lige), mis baseerub mitme 
aasta pikkusel uurimistööl ja rahvusvahelistel arhiivimaterjalidel. 
 
Uut hingamist ja aina suurenevat publikuhuvi võib täheldada EKA arhitektuuriosakonna avatud 
loengute puhul, mis toimuvad alates 2018. aasta lõpust EKA uues õppehoones (loengusari ise toimub 
juba 2012. aastast alates). 2019. aastal pidasid publikust täiesti pungil saalis loenguid sellised 
arhitektuurimaailma tipud nagu Sir Peter Cook, Mark Wigley, Helena Mattson jt. 
 
Arhitektuuriuurimuse seisukohalt oli oluline üle 600-leheküljelise monograafilise koguteose „Eesti 
linnaehituse ajalugu: keskajast tsaariaja lõpuni” (koostaja Lilian Hansar, väljaandja EKA) ilmumine, 
mis on tänaseks läbimüüdud. Hetkel on käimas teise, 20. sajandit käsitleva köite ettevalmistustööd. 
 
Uusi stipendiumide või toetuste programme ei algatatud. 
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Audiovisuaalse kunsti sihtkapital 
 

 
 
2019. aastal ei muudetud audiovisuaalse kunsti sihtkapitali põhiprintsiipe. Püüti toetada enam 
artistlikumat joont, sest kommertspoolega tegelevad filmivaldkonna erategijad (ennekõike Apollo). 
Kuna sihtkapitali ei kammitse vajadus näidata aasta lõpus suurt vaatajaarvu, saab rohkem toetada 
avangardsemaid ideid.  
 
Aasta alguse jaotusvoorud oli rahalises mõttes pingelised. On hea meel tõdeda, et taotletakse 
oluliselt enam, kui on võimalik rahastada, mis tähendab, et rahasaajad osutuvad väljavalituks 
konkurentsis. Üldjoontes on taotluste kvaliteet paranenud.  

 
Sihtkapital ei korraldanud projektide ühiskülastusi, kuid kuna aasta lõpus jagati ka Kultuurkapitali 
preemiaid, võib väita, et kogu sihtkapital on näinud kõiki Eestis 2019. aastal tehtud filme ja omab 
maastikust vähemalt selles punktis väga head ülevaadet.  
 
Käivitus „Eesti lugude“ uus rahastusskeem koostöös EFI ja ERR-iga. Oodatakse veerandi võrra vähem 
filme (8-9), mis saavad tegutsemiseks proportsionaalselt suurema eelarve. Üldeelarve jääb samaks.  
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Helikunsti sihtkapital 
 

 
 
Sihtkapitali töö on järjepidev ja suuri muutusi võrreldes eelmise aastaga ei olnud. Helikunsti 
sihtkapitali prioriteedid on jätkuvalt loometöö toetamine ja loovisikute stipendiumide, 
õppestipendiumide ning muusikasündmuste korraldamise toetuste andmine.  
 
Helikunsti sihtkapitali uus koosseis on laiapõhjaline ja koondab erinevaid kompetentse 
muusikavaldkonnas. Viis liiget on uued ja kaks liiget jätkab eelmisest koosseisust. Sihtkapitali 
nõukogus on esindatud mitmekülgse rahvusvahelise kogemusega ja muusikavaldkonda hästi tundvad 
eksperdid. 

Helikunsti sihtkapitalile esitati üle 2000 taotluse ja kolmveerand taotlustest sai toetust. Aastat 
ilmestasid nii suured muusikafestivalid kui ka kodumaised loomelaagrid, noorte muusikute kursused, 
kontserdireisid ja sündmused. Tallinnas leidis aset rahvusvaheline festival ISCM World Music Days, 
mis lisaks kontsertidele tõi Tallinna kokku erakordselt suure ülemaailmse uue muusika spetsialistide 
seltskonna ja mitmed erialased aastakoosolekud.  
 
Eesti suurimad klassikafestivalid, Pärnu Muusikafestival ja Nargenfestival pakkusid erakordseid 
muusikahetki. Toimusid Eesti kesksete muusikaõppeasutuste, Georg Otsa nimelise muusikakooli ja 
Heino Elleri nimelise Tartu muusikakooli juubeliüritused.  
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30. tähtpäeva tähistas Eesti suurimaid ja populaarsemaid festivale Jazzkaar. Muusikakollektiivid 
keskendusid noorte juubilaride Tõnu Kõrvitsa ja Erkki-Sven Tüüri loomingule. Kõiki neid sündmusi 
toetas helikunsti sihtkapital. Väga oluline oli uue, mitmes žanris eesti heliloomingu toetamine.  
Kontserdisarjaga tähistati ka plaadifirma ECM Records 50. juubelit – väike saksa plaadifirma on viinud 
maailma Arvo Pärdi, Veljo Tormise, Erkki-Sven Tüüri jt eesti muusikute loomingu. 
 
Eesti muusika väärtustamise projektidest väärib veel esile toomist Veljo Tormise virtuaalse keskuse 
rajamise algatus. 
 
Helikunsti sihtkapitalil on mahukas stipendiumide ja toetuste programm, mis jätkus ka tänavu. Väga 
oluliseks on kujunenud pedagoogipreemiate projekt, millega väärtustatakse väljapaistvaid 
muusikaõpetajaid.  
 
Otsustati suurendada regulaarse elutöötoetuse summat 1000 eurole kvartalis, vastavasisulise 
ettepaneku kinnitas Kultuurkapitali nõukogu. Samuti korrastati helikunsti sihtkapitali stipendiumide 
programmi erialastipendiumi selgema määratlemisega. Arvestades töö mahtu võib stipendium olla 
kuni 6000 eurot. 
 
Näitekunsti sihtkapital 
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Sihtkapital jätkas aastal 2019 tööd peamiselt samade prioriteetidega kui 2018. Keskenduti põhiliselt 
professionaalse etendustegevusega seotud loovisiku loometöö ja enesetäiendamise toetamisele ja 
vähendati sujuvalt toetust riiklikult rahastatud institutsioonidele.  

 
Prioriteetideks olid: erialaliitude tegevus – tegevustoetus on ainult erialaliitudele; loovisikute 
toetamine, tunnustamine, juubelitoetused; festivalide korraldamine – NOTAFE, Baltoscandal, Talveöö 
unenägu, NuQ Treff, Kuldne Mask ja kõige suuremas mahus DRAAMA; lavastuste väljatoomine; 
trükiste koostamine, tõlkimine ja väljaandmine; osalemine festivalidel väljaspool Eestit (sõidukulud, 
osalustasud); erialane enesetäiendus, residentuuride toetus; sümpoosionide ja konverentside 
korraldamine, nendel osalemine ja külalisetenduste korraldamine. 

 
Üks sihtkapitali 2019. a eesmärke oli hoolikalt kaaluda lavastusprojektide žanrilist ja temaatilist 
mitmekesisust, valdkondlikku olulisust ja kvaliteeti ning toetada arvuliselt vähem projekte, aga see-
eest suuremate summadega. Selle eeldusena sai juba 2018. aastal tõstetud loometöötoetuste 
piirmäärasid. Samuti pidas sihtkapital oluliseks, et lavastustega antakse rohkem etendusi, mistõttu 
tõsteti soovituslik minimaalne etenduste hulk ühe lavastuse kohta kolmelt viieni.  

 
Sihtkapital pidas oluliseks toetada Eesti teatrite külalisetendusi välismaal, kuid eelkõige transpordi- ja 
majutuskulude kaudu. Külalisetendused välismaa eesti kogukondadele leidsid toetust siis, kui 
välismaale viidi eesti dramaturgial põhinevaid lavastusi.  

 
2019. a viimaseks taotlusvooruks kogunenud uus sihtkapitali koosseis pidas vajalikuks tõsta 
teatriorganisatsioonide tegevustoetusi, mis olid varasemalt pikki aastaid püsinud samal tasemel. Ka 
loobuti varem kehtinud põhimõttest, et tegevustoetuse rahasid ei tohi organisatsioon kasutada 
tööjõukulude katteks.  

 
Meelde jäid tavapärasest eristuvad ja piirialasid kompavad lavastusprojektid: Sõltumatu Tantsu 
Ühenduse poolt kureeritud tantsu ja visuaalkunsti koostööprojekt Tallinna Kunstioones, MTÜ Teine 
Tants poolt kureeritud Henri Hüti ja Maarin Ektermanni kultuuriürituste disaini uuriv projekt 
RESKRIPT. Toetuse eraldamine projektile kinnitas näitekunsti sihtkapitali valmisolekut leida ja toetada 
uuenduslikku ja otsingulist lähenemist etenduskunstides. 

 
Näitekunsti sihtkapitali liikmed külastasid toetust leidnud lavastuste etendusi, käisid 
raamatuesitlustel ja konverentsidel, võtsid osa teatrifestivalidest Draama, draamamaa.weekend, 
NAKS, Tallinn Teater Treff jt. Väga positiivsena jäi meelde nii näitekunsti kui ka kujutava kunsti 
sihtkapitali poolt rahastatud teatriuurijate ja kunstiteadlaste ühiskonverents „Performatiivsed 
vahealad visuaal- ja etenduskunstides”, mis toimus 6.–7. detsembril Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemias. 
 
Sihtkapital otsustas stipendiumiga toetada EMTA kaasaegsete etenduskunstide rahvusvahelise 
magistriprogrammi Eesti tudengeid. Rohkem eristipendiume ja uusi toetusprogramme ei algatatud. 
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Rahvakultuuri sihtkapital 
 

 
 
2019. a taotleti toetust 1859 projektile, mis on kahe eelmise aastaga võrreldes pisut vähem. 2019. 
aastal rahuldati 60% taotlustest summas, mis moodustas 39% küsitust. Üldjoontes võib öelda, et 
jaotatava raha hulk, taotletavate toetuste ja rahastust saanud projektide proportsioonid on sarnased 
2017. aastale. 2018. aastal oli rahastatavate projektide hulk ja maht veel väiksem taotletust.  
 
Rahvakultuuri sihtkapitali haldusala võib jaotada tinglikult kaheks: kõigi kultuurivaldkondade 
harrastustegevus; kitsamalt pärimuskultuuri puudutav professionaalne tegevus ja arendus.  
Sellest tulenevalt ei ole tihti võimalik tõmmata selget piiri erinevate sihtkapitalide haldusalade 
vahele. Toetatavatest alavaldkondadest võib välja tuua järgmise loetelu: folkloor ja pärimuskultuur 
(sh Eestis elavate teiste rahvuste pärimuskultuur), harrastusteatrid, käsitöö, muuseumid, muusika (sh 
koorid ja orkestrid), raamatukogud ja tants.  
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Alavaldkondade rohkusest ja mitmekesisusest tulenevalt on keeruline sõnastada konkreetseid 
tegevuse prioriteete. Oluline on jälgida eelkõige suurte ja üleriigilise tähtsusega tegevuste 
jätkusuutlikkuse tagamist. Jaotuse põhimõtted ei ole võrreldes eelmise aastaga oluliselt muutunud: 
sihtkapital on püüdnud tagada võrdselt kõigi alavaldkondade jaoks oluliste projektide rahastamise.  
 
2018. aastal läbi viidud auditi tulemusena sõnastatud tegevuskava kinnitati 2019. aasta alguses. 
Sellest tulenevalt on korrastatud rahajagamise põhimõtteid ja sihtkapitali tehnilist tegevust. Siiski on 
auditist üles jäänud mitmeid küsimusi, mille lahendamine ei ole üksnes sihtkapitali pädevuses: nt 
rahvakultuuri keskseltside rahastuse küsimus. Samuti vajavad täpsustamist sihtkapitalide 
omavahelise tööjaotuse küsimused.  
 
2019. aasta viimasest jaotusest otsustati lisaks senistele keskseltsidele anda tegevustoetust ka Eesti 
Kultuuriseltside Ühendusele.  
 
Rahvakultuuri sihtkapital on teinud oma parima, et toetada valdkonna tegijate initsiatiivi nii, et ükski 

alavaldkond ei jääks katmata. Sihtkapitali tegevusvaldkond on väga lai ja taotluste hulk 

märkimisväärselt suur, mistõttu kulub palju ressursse nn igapäevaste sündmuste ja tegevuste 

toetamiseks. Kahjuks on vähem võimalik toetada pikemaajaliste ja mõjukamate strateegiliste 

tegevuste elluviimist. Kokkuvõttes on olemasolevate võimaluste ja laiema kultuuripoliitilise konteksti 

valguses tehtud parimat.  

 
2019. aasta oli juubeli laulu- ja tantsupeo aasta, mis mõjutas mitmeid taotlusvoore. Erilise projektina 
toetas sihtkapital ETV saatesarja „Tule tulemine“. Ka edaspidi oleks valdkonna nähtavuse 
suurendamiseks koostöös sündinud mõjukad meediaprojektid väga vajalikud. Sarnase algatuse on 
teinud Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, mis alustas 2019. aastal parimate pärandoskajate lühifilmide 
sarja koostamist ja esitleb Kultuurkapitali toel valminud ingliskeelsete subtiitritega videoid Eesti 
Käsitöö Youtube’i kanalil.  
 

Suurema mõjukusega sündmused, mille läbiviimist on sihtkapital toetanud ja lähemalt jälginud, on nt 
Viljandi Pärimusmuusika Festival, pärimuspidu Baltica, Eesti käsitöö “laulupidu” Mardilaat, Estonian 
Fashion Festivali pärimusmoodi tutvustav etendus, rahvusvaheline kaasaegse tantsu festival Notafe, 
Tallinna Keskaja päevad.  
 
Sihtkapital toetas 22 helisalvestiste projekti, mis olid seotud nii koorimuusika, autentse 
pärimusmuusika kui sellel põhineva uusloomingu salvestamisega. Kokku toetati 70 trükise 
väljaandmist, millest paljud keskenduvad kultuuripärandi seni avaldamata allikate, aga ka ajalooliste 
ülevaadete ja artiklite avaldamisele.  
 
Eraisikutele anti välja 51 loometöötoetust (kokku 53 850 eurot) ja 72 stipendiumi (kokku 57 670 
eurot).  
 
Maakondlike ekspertgruppide rahastuse summad on väikesed, mistõttu taotletakse sihtkapitalist 
toetust paljudele kohaliku tähtsusega projektidele. Probleemi lahendaks, kui maakondlike 
ekspertgruppide rahastus oleks suurem. Probleemiks on ka Tallinna ekspertgrupi puudumine. 
Harjumaa ekspertgrupi rahastus ja tegevus peaks katma ka Tallinna harrastajate vajadused.  
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Kehakultuuri ja spordi sihtkapital  
 

 
 
2019. aastal jätkati varasemalt välja kujunenud põhimõtete järgimist. Detsembris kinnitas 
Kultuurkapitali nõukogu sihtkapitali raha jagamise uuendatud korra, mis toetuspõhimõtete 
muudatusi kaasa ei toonud, küll aga täienesid sportlasestipendiumi taotlemise tingimused. 
 
Prioriteetideks olid peamiselt rahvaspordi ja teiste üleriigiliste projektide toetamine eesmärgiga 
laiendada spordi- ja liikumisharrastust, panustati ka võistluste korraldamise toetamisse ning 
märkimisväärselt toetati saavutussportlaste osalemist tiitlivõistlustel. Samuti peeti tähtsaks 
koolituste korraldamist, koolitustel osalemist ning soovi aidata neid spordijuhte, kes kuuluvad oma 
valdkonna Euroopa või maailma juhatustesse. 
 
Jätkuvalt oli suurima osakaaluga toetus kokku spordiorganisatsioonide aastaprojektidele, mille 
toetussummad otsustatakse iga aasta neljandas jaotuses.  
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Sihtkapital näeb eesmärkidena vähendada aastaprojektide osakaalu eelarves, vähendada 
rahvusvaheliste spordisündmuste toetamise mahtu (kuna riik nende toetamist omalt poolt 
suurendab) ning suurendada Kultuurkapitali panust liikumisharrastuse ja klubide üksikprojektidele. 

 
2019. aastal suudeti aastaprojektide toetuste maht hoida püstitatud eesmärkide piires, 
tagasihoidlikumaks kujunesid vaid kirjastamise projektide toetamine ning loometöötoetuste ja 
tunnustuspreemiate summad. 

 
Sihtkapitali liikmed külastavad aeg-ajalt erinevaid spordisündmusi ja enamike toetust saanud 
projektidega on sihtkapitali liikmed hästi kursis. Suurimad neist on kindlasti Rally Estonia, Tallinna 
maraton ja mitmed erinevad tiitlivõistlused, mis 2019. aastal Eestis aset leidsid. 

 
Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali koosseis on ainsana kinnitatud erinevalt teistest sihtkapitalidest 
aasta esimeses kvartalis, kui kõikide teiste puhul on see kinnitatud aasta kolmandas kvartalis. 
Sihtkapitali sooviks on, et ka nende koosseis määrataks samaks perioodiks analoogselt teistega. 
 
 

Kultuurkapitali nõukogu tõlkeprogrammide tegevus 

 
Traducta 
 
Traducta ekspertkomisjoni tegevuse suunad tulenevad Traducta statuudist, mille järgi toetatakse 
eesti autorite loomingu tõlkimist võõrkeeltesse ning tõlgete väljaandmist väljaspool Eestit. 
 
Komisjoni strateegiline siht on aidata kaasa heatasemelise eesti kirjanduse levikule võõrkeeltes. Selge 
eelistus on otsetõlgetel. Tõlkija peab tõlke sihtkeelt valdama emakeelena. Tõlget väljaandev kirjastus 
peab tõendama oma professionaalsust.  
  
2019. aastal leidis toetust 48 loometöötaotlust ning 31 väljaandmistaotlust. 
 
Käsil oli ja on mitmeid suuremahulisi tõlketöid (nt Tammsaare, Kross) mitmesse keelde, samuti on 
märgatav eesti lastekirjanduse jätkuv edu. Võib tõdeda, et tasapisi on huvi eesti kirjanduse vastu 
tõusmas skandinaavia keeltes, millele Traducta saab kaasa aidata tänu eraannetaja poolt antud 
toetusele (Norsk Pengepung).  
Traducta komisjoni hinnangul on Traducta programmist jagatavad toetussummad liiga väikesed 
programmile seatud strateegilise sihi hoidmisel. Komisjon tõstatas Kultuurkapitali nõukogu ees 
küsimuse Traductale eraldatud aastasumma suurendamisest. Huvi eesti kirjanduse vastu maailmas 
on tõusuteel, tõlkemahud suurenevad, geograafiline haare laieneb, on lisandunud professionaalseid 
tõlkijaid. Viimasel kolmel aastal on tõlketegevust inglise keelde aidanud toetada meede English 

Wallet, mille aastal 2017 algatas eraisik ja mida toetas eraannetusega samaväärses summas ka 
Kultuurkapitali nõukogu. See summa on ammendumas.  
 
Hieronymus 
 
Tõlkeprogramm Hieronymus on Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni ja Eesti Kultuurkapitali 
algatus koostöös erakapitaliga, mis toetab oluliste maailmaklassikasse kuuluvate teoste eesti keelde 
tõlkimist. Programmi raames toetatakse lisaks tõlkimisele sarja teoste toimetamist, 
kommenteerimist ja järelsõnastamist ning tekstide valimike koostamist, samuti e-raamatute 
väljaandmist. 
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2019. aastal valmisid sarjale Mari Kaljuste poolt kujundatud tunnuslogo ning ühtne stiilikujundus. 
Sarjas on võimalik valida teose väljaandmiseks nn proosa ehk tavapärane raamatu formaat ning veidi 
väiksem luuleraamatu formaat. Loodi ka pidulikum nahkköite kujundus. Eksklusiivseid nahkköites 
eksemplare on senini tänutäheks kingitud üksnes sarja eratoetajatele.  
 
Hieronymuse sarja ekspertkomisjon moodustatakse Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali 
ettepanekul. Komisjoni kinnitab Kultuurkapitali nõukogu kolmeks aastaks. Esimene koosseis kinnitati 
perioodiks 2018–2021. 
 
Hieronymuse programmi toel alustati 2019. aastal üheksa teose tõlkimist. Sarjas ilmus 2019. aastal 
kuus teost. Ilmunud teoseid esitleti kahel korral Tallinna Kirjanike Majas ning need leidsid laialdast 
meediakajastust ja võeti lugejate poolt hästi vastu.  
 
Hieronymuse sarja teosed: Heli Alliku tõlgitud Louis-Ferdinand Céline’i „Surm järelmaksuga“, Carolina 
Pihelgase tõlgitud Pablo Neruda „Armastusluuletused“ ning Mati Sirkeli tõlgitud Hermann Brochi 
„Kuutõbised“ pälvisid nominatsiooni 2019. aasta Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali 
aastaauhindade kategoorias ilukirjanduslik tõlge võõrkeelest eesti keelde.  
 
2019. aastal algatati ka kampaania: „Hakka Hieronymuse patrooniks ja kingi rahva-, küla- või 
kooliraamatukogudele maailma kirjandusklassikat!“. Esimesed kuus raamatut on jõudnud Keila Kooli 
raamatukogusse. Selle algatusega tegutsetakse edasi.  
 
Avatud Eesti Raamat 
 
Avatud Eesti Raamatu (AER) programm on algatatud 2004. aastal ning selle eesmärgiks on toetada 
filosoofiliste ja teoreetiliste tekstide eesti keelde tõlkimist ning avaldamist. 
 
2019. aasta Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali mõttekirjanduse aastaauhinnale 
nomineeritud kuuest teosest kuulub viis AERi sarja: „Manu pärimus, ehk, Ilmarahva 
seadmuseõpetus“, Moše de Leóni ja Josef ibn Gikatilla „Püha seekel. Kiri pühadusest. Mehe vahekord 
naisega“, Hans Reichenbachi „Aja suund“, Maurice Merleau-Ponty „Taju fenomenoloogia“ ja Johann 
Gottfried von Herderi „Mõtteid inimkonna ajaloo filosoofiast“, neist pärjati Martti Kalda tehtud 
„Manu pärimuse“ tõlge. 
 
AERi programm on saanud vajalikus mahus tegutseda suuresti AS Eesti Meedia (varasemalt AS 
Postimees Grupp) annetuse toel, mis praegu on 130 000 eurot aastas. 2016. aastal sõlmitud 
annetusleping kehtib viis aastat.  
 
Tõlketaotlusi teevad kirjastused, aga tõlkimist saab algatada ka programmikomisjon ise, kes on teoste 
valikul viimastel aastatel eriti tähelepanu pööranud venekeelse filosoofiapärandi tõlkimisele, mis 
eesti keeles seni üldse puudusid.  
 
2019. aastal pööras komisjon erilist tähelepanu sõlmitud lepingute tähtaegade kontrollile ning pikale 
veninud projektide osas tuli langetada otsused nende pikendamiseks või lõpetamiseks. Tavalisest 
suurem toetuste tagastamise summa aasta lõpul oligi tingitud pikalt veninud projektide inventuurist 
ning koostöös kirjastustega leitakse teoste ilmumise kiirendamiseks ka uusi tõlkijaid. Filosoofiliste 
tekstide tõlkijate arv on Eestis piiratud, kuigi nende loomingule pole avaldamiskoha leidmisel raskusi.  
 
2019. aasta lõpuks oli AERi sarjas ilmunud kokku 224 teost. See arv on aga tinglik, sest mõnes trükises 
on koos mitu teost. Ka ilmunud raamatute hulk on suurem, sest nende hulka kuuluvad ka uustrükid 
ning nii mõnigi teos on ilmunud mitme raamatuna. 
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Maakondlike ekspertgruppide tegevus 

 
2019. aastal taotleti maakondlikelt ekspertgruppidelt toetusi, stipendiume ja preemiaid kokku 13,7 
miljoni euro ulatuses ning eraldusi tehti kokku 4,2 miljoni euro ulatuses. 
 

 
 
 
Järgnevalt ülevaade ekspertgruppide 2019. aasta tegevusest, mille on sõnastanud ekspertgrupid. 
 

 

Harjumaa ekspertgrupp 
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Harjumaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada 
igakülgselt Harju maakonna kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning 
rahvusliku identiteedi hoidmist. Harjumaa ekspertgrupp toetab Harju maakonnas elluviidavaid või 
harjumaalaste (v.a Tallinna) projekte ja maakondlike loomeliitude või loominguliste kollektiivide 
tegevust. Eesmärgi täitmiseks toetab ekspertgrupp maakondlikke kultuuri- ja spordiprojekte, 
maakonna kultuurilugu kajastavate materjalide väljaandmist, maakonnas tegutsevaid kunstiliikide ja 
spordialade harrastajaid või harrastajate gruppe ning maakonnas tegutsevaid väljapaistvaid kultuuri- 
ja sporditegelasi. 
 
2019. aasta teemaks oli juubeli laulu- ja tantsupidu. Harjumaal toimus üle 70 eelproovi ning 

maakonda läbis kolmel päeval tule teekond, mis kajastus ka ekspertgrupile laekunud taotlustes.  

Toetamist vajavad maakonna orkestrid (puhkpilli-, keelpilli- ja sümfooniaorkester) ja nende 

dirigendid. Jätkuvalt toetatakse ka kultuuri- ja spordiaktivistide tunnustamist ja tunnustussündmuste 

korraldamist. 

 

Ekspertgrupi poolt eraldatavad toetused on maakonnas äärmiselt tähtsal kohal. Problemaatilised on 

suurte eelarvetega ning vabariiklike organisatsioonide toetused ja sündmused. Ekspertgrupil ei jätku 

nende toetamiseks vahendeid. Keerulisemaks on läinud ka eitavate vastuste selgitamine, kuna 

taotlejad on teadlikumad oma õigustest ja esitavad palju täpsustavaid küsimusi. Probleeme on ka 

sellega, et taotlejad ei loe eelnevalt raha jaotamise korda, millest tulenevalt puuduvad nõutud 

lisadokumendid. 

 
Hiiumaa ekspertgrupp  

 

 
 
Toetuste määramisel prioriteete ei muudetud. Ühtmoodi olulised olid nii kohalike spordi- ja 
kultuurikollektiivide väljasõidud Mandri-Eestisse ja välismaale, nii traditsiooniliste kui uute 
sündmuste korraldamine Hiiumaal ning kultuurielu rikastavate esinejate ning sündmuste toomine 
Hiiumaale. Meretaguse asukoha tõttu on võrreldes Mandri-Eestiga saarte eripäraks tavapärasest 
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suurem transpordikulude osakaal. Kindlasti eristas tavapärasest aastast 2019. aasta alguse taotlusi 
hulk laulu- ja tantsupeol osalenud kollektiivide taotlusi. 

 
Toetuste määramisel lähtus ekspertgrupp sellest, kas toetusega plaanitud tegevusel on avalikkusele 
suunatud väljund või on tegu vaid kitsa huvigrupi jaoks vajaliku tegevusega – kui oli vaja valida, siis 
pigem langes eelistus suurema huvigrupi kasuks. Ekspertgrupp soovib toetada ka tegevusi, mis on 
kogukonnale vajalikud ja jätkusuutlikud. Vaid minimaalse nõutud omaosaluse näitamise asemel 
peaks taotlejad olema võimelised tegevuste ning eelarve kaudu näitama, et ka küsitust väiksemas 
mahus toetuse määramine või toetuseta jäämine ei saa takistuseks tegevuste elluviimisel.  

 
Toetatud tegevustest väärib äramärkimist, et 2019. aastal jõudis lõpule mitme aasta vältel koostatud 
teose „Hiiumaa kirjanduse lugu. Esseid ja uurimusi” koostamine, mis päädis kaheköitelise ja ligi 1800-
leheküljelise monumentaalteose väljaandmisega.  

 
Kultuurkapitali tugi on maakonnale väga vajalik. On tõsi, et erinevalt teistest toetusmeetmetest ei 
pruugi kogukond alati Kultuurkapitali olulist tuge tajuda, sest puuduvad sedavõrd ranged reeglid 
toetajate väljatoomiseks kui on teistel meetmetel. Kuid on selge, et ilma taolise toetuseta jääks 
paljud tegevused kas üldse ellu viimata või viidaks ellu vähendatud mahus. Kindlasti oleks sel juhul 
kõige suuremaks kaotajaks kogukond, kelle huvides ja heaks erinevaid tegevusi ellu viiakse. 
 
Ida-Virumaa ekspertgrupp 

 

 
 
Septembri koosolekul vaadati üle Ida-Virumaa ekspertgrupi raha jagamise kord ja viidi sisse kaks 
muudatust. Praegu ei toeta ekspertgrupp enam toitlustuskulude ja päevarahade katmist ning 
tegevustoetustest ei saa katta transpordi ja kütuse kulusid. Sätestati täpsemalt ka tegevustoetuse, 
juubelitoetuse, elutöötoetuse, ravimitoetuse ja matusetoetuse punktid. 
 
2019. aastal suurenes esitatud taotluste arv. Kolm aastat püsis see 450 ringis, sel aastal esitati juba 
502 taotlust. Üle 500 taotluse esitati viimati 2015. aastal. Märgatavalt on suurenenud ka taotlemise 
summa kokku. 2019. aastal oli see 425 247 eurot. 
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Suurenenud on ka taotletav summa. Kui tavaliselt 1000-euroseid taotlusi esitati mõni üksik, siis nüüd 
on selliseid taotlusi juba 30%. See näitab, et maakonnas korraldatakse üha suuremaid festivale ja 
üritusi. Paljud korraldajad on väljastpoolt ja tulevad uute põnevate projektidega.  
Taotletavate toetuste suure summa tõttu polnud võimalik rahastada 2019. aasta I ja II jaotuses 
ühtegi välissõitu. Esimeses jaotusvoorus jäeti seetõttu rahastamata ka maakonda teistest 
maakondadest esinema tulla soovinud muusikud. 
 
Rahuldatud taotluste osakaal kogutaotluste arvust on 72%, mis on samas suurusjärgus juba 
kolmandat aastat. Rahuldatud taotluste osakaal kogutaotluste summas vähenes 37%-le, mis on 
tingitud küsitud summade suurenemisest. Toetuste eraldamisel lähtuti eelkõige maakonna 
seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste ürituste toetamisest. Tähtsaks peeti maakonnasiseste 
korraldajate projekte. Erilist tähelepanu pöörati taotluste terviklikkusele. 
 
Ida-Virumaa ekspertgrupi poolt rahastatud huvitavamad projektid olid näiteks 
mentorkoolitusprogramm „Hakkame Santima“, balleti “Pähklipureja” lavastamine 
NarvaSümfooniaorkestri osavõtul, Ro-Ro Entertainmenti projekt rockfestivali „Gratsi uletejeli 2019“ 
korraldamine, stuudioteater Ilmarine koostööprojekt Kiievi Akadeemilise nukuteatriga etenduse 
„Pöialpoiss“ lavastamiseks, Viru Instituudi esimese ülevirumaalise käsitöö näituse korraldamine, 
Alutaguse liikumissari ja Ida-Virumaa maastikuratta õhtusõidud 2019. Toetatid ka näiteks Maria 
Kapajeva kunstnikuraamatut „Unistus on helge, veel ebaselge“ ja Hendrik Pillmanni raamatut „Minu 
Jõhvi“. 
 
Jõgevamaa ekspertgrupp 

 

 
 
Jõgevamaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada 
igakülgselt Jõgevamaa kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku 
identiteedi hoidmist. Toetatakse maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri- ning 
spordiürituste korraldamist ja läbiviimist ning projekte, mille teostajad tegutsevad Jõgevamaa 
kultuuriruumis. Ekspertgrupi toetuste printsiibid 2019. a jooksul ei muutunud. Jälgiti, et tehtud 
otsused aitaks rikastada igakülgselt maakonna kultuuripilti.  
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Olulisemad toetatud projektid olid: Jõgevamaa tantsupidu „Ega hää sõna konti murra“, VIII 
rahvusvaheline akordioni-, lõõtspilli- ja suupillifestival, IV rahvusvaheline vaimuliku muusika festival 
VM Fest, III Vooremaa Poolmaraton, erinevate piirkondade suve- ning talimängud, maailma 
karikaetapp – kabeturniir „Jõgeva 2019“. Rahalist tuge said paljud klassikalise muusika kontserdid, 
kunstinäitused, kohtumised kirjanikega, käsitööüritused, kultuurikollektiivide tähtpäevadega seotud 
üritused, maakonna erinevate harrastusteatrite etendused ning üleriigiline kooliteatrite suvekool.  
 
Põltsamaal toimus erinevate üritustega „Eesti Lipp 135“ tähistamine. 2019. a tänavakunstifestival 
Rural Urban Art toimus Jõgevamaal ja sellega rikastati mitme asula tänavapilti. Toetati ka Jõgevamaa 
kultuuriloos oluliste isikute (Betti Alveri, Alo Mattiiseni, Oskar ja Theodor Lutsu, Otto Erimaa) pärandi 
hoidmist ja tutvustamist kultuuri- ja spordiürituste kaudu (Betti Alverile pühendatud luulepäevad 
„Tähetund“ ja „Tuulelapsed“, üleriigiline koolinoorte vokaalansamblite konkurss, Theodor Lutsu 
Filmipäevad, Otto Erimaa mälestusvõistlused). 
XXVII laulupidu ja XX tantsupidu „Minu arm“ hoogustasid rahvarõivaste soetamist ning täiendamist 
laulu- ja tantsupeo protsessis olevatele kollektiividele. Toetati laulu- ja tantsupeo Tule tulemise 
ürituste korraldamist.  
 
Kultuurkapitalilt taotletakse mitu korda rohkem vahendeid, kui neid jaotada on, kuid eraldatud 
toetused on maakonna kultuurielu rikastamisel hindamatu väärtusega. 
 
Järvamaa ekspertgrupp  

 

 
 
Järvamaa ekspertgrupi tegevuse eesmärkideks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada 
igakülgselt Järvamaa kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku 
identiteedi hoidmist. Jaotuspõhimõtteid täpsustas ekspertgrupp vastavalt töö käigus tekkinud 
vajadustele, et need oleksid selgemini arusaadavad ja mõistetavad nii taotlejatele kui ekspertgrupi 
liikmetele. Ekspertgrupi laiem strateegia toetuste jagamisel oli elavdada kohalikku kultuuri ja 
spordielu läbi toetuste jagamise ning tõsta seeläbi ürituse korraldamiste sisulist taset. Püüti märgata 
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ja toetada projekte, mille koostamine on sisuliselt väga hästi läbi mõeldud ja milles oli märgata nö 
värskust ja elujõulisust.  
 
Peamiseks prioriteediks oli endiselt toetus Järvamaa inimestele olulistele ja traditsioonilistele kultuuri 
ja spordisündmustele, mis eelistatult oleksid läbi viidud kohaliku taustaga inimeste poolt. Rohkem 
tähelepanu pöörati 2019. aastal kohaliku taustaga loomeinimeste toetamisele (stipendiumid, 
heliplaatide salvestused, teoste üllitamine jne). Tihtilugu on esmane toetus või stipendium alustavale 
loomeinimesele selleks tõukeks ja arendavaks jõuks, et oma loometööd jätkata ja areneda. 
 
Traditsiooniliste ürituste toetamise kõrval leidis ekspertgrupp võimalust määrata toetusi ka uutele 
tulijatele ja tegijatele, et rikastada maakonnas pakutavaid tegevusi. Ka leidsid rohkem toetust 
projektid, kus üritusse kaasatus ja osalejaskond oli rohkearvulisem. Ekspertgrupp toetas noortele 
muusikutele või ka sportlastele suunatud toetusprojekte, aga ka erinevad rahvakultuuri žanriüritusi. 
Toetust pälvisid ka kvaliteetse sisuga projektid väljastpoolt Järvamaad, mille sisuks oli kohaliku 
kultuurielu elavdamine ja mitmekesistamine. 
 
Kultuurkapitali panus Järvamaal on väga oluline. On mitmedki olulisi kultuuri- ja spordisündmuseid, 
mis jääksid ilma Kultuurkapitali abita toimumata ning kogu kultuuri ning spordi valdkonna toimimine 
Järvamaal oleks hoopiski kesisem. See on üks väheseid võimalusi, lisaks KOV-idele, saada toetust 
kohaliku kultuuri- ja sporditegevuse arendamiseks.  
 

Lääne-Virumaa ekspertgrupp 

 

 

 

Lääne-Virumaa prioriteedid raha jagamisel olid üle-eestiliste ja rahvusvaheliste kultuuri -ja 
spordiürituste korraldamine maakonnas, seltsitegevuse toetamine sündmuste korraldamise ja 
vahendite soetamise kaudu, õppeasutuste muusikainstrumentide ja spordiinventari ostu toetamine, 
sportlaste treeningute ja võistlustel osalemise toetamine, maakonnaga seotud kirjutiste väljaandmise 
toetamine ja preemiate andmine. 
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Vastavalt ekspertgrupi toetuse jagamise põhimõtetele arvestati kõikide sihtgruppidega vastavalt 
taotlustele ja eelarvetele. Hinnati, kas tegevused on jätkusuutlikud ning arvestati tegevuse seotust ja 
mõju kohalikule kogukonnale. Tõdeti, et maakonnas toimuvad jätkuvalt üle-eestilist kaalu omavad 
suursündmused, näiteks Rakvere Gümnaasiumi Filmifestival ja festival „Kino maale“. Positiivne on, et 
taotlejaid on kogu maakonnast, st kõigist piirkondadest. 
 
Arvestades toetatud projektide ning kasvavat taotluste hulka, võib öelda, et Kultuurkapitali panus on 
äärmiselt oluline. Kultuurkapitali toel on näiteks mitmed maakonna huvikoolid saanud kaasajastada 
oma töövahendeid (näiteks Kunda Muusikakool, Tapa Muusika- ja Kunstikool). Kultuurkapital on 
maakondades olnud paljudele väiksematele korraldajatele märkimisväärseks toeks oma ideede ellu 
viimisel. Kui suured sihtkapitalid tegelevad valdavalt „suurte“ projektidega, siis on äärmiselt hea 
meel, et maakondlikel ekspertgruppidel on võimalus toetada ka kohalikke, väiksemaid tegijaid, kelle 
tööd ja projektid ei pruugi küll ületada riikliku meediakünnist, kuid on äärmiselt olulised kohalikule 
kogukonnale nende igapäevaelus ja kultuurilise identiteedi hoidmisel. 
 
Läänemaa ekspertgrupp  

 

 
 
Läänemaa ekspertgrupi prioriteedid 2019. aasta jooksul ei muutunud ja need olid: maakonna 
seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri- ja spordisündmuste ning projektide korraldamine (nö 
maakonna-ülesed sündmused); maakonna esindamine riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil; kohalike 
tegijate toetamine ja tunnustamine. On oldud avatud ja toetav innovaatiliste ning alustavate 
projektide suhtes, on toetatud kogukonna arengut toetavaid projekte. Oluline on olnud, et ükski 
valdkond (kunst, kirjandus, näitekunst, tants jne) ei jääks tähelepanuta. Traditsiooniliste ja 
järjepidevust kandvate projektide soodustamise kõrval jälgiti uute huvitavate ideede teostumise 
võimalusi. 

 
Ekspertgrupp soovib ära märkida Lääne-Nigula vallas Soolu külas toimuvad projektid, nt Põllugalerii. 
Huvitav oli Seiklusorienteerumine. Suurejooneliselt ning omapäraselt tähistati huvihariduse päeva – 
Noortekeskuse 70. sünnipäevaga. Elamuse pakkus Haapsalu legendi taaslavastus. 
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Läänemaa ekspertgrupp tunnetab, et omavalitsused toetavad (või on võimelised toetama) kultuuri- 
ja noorteprojekte järjest vähem. Loov- ja arendustegevuse ning esindamise jaoks rahalisi võimalusi 
sageli ei jätku. Väga oluline osa kohalikust kultuurist toimib tänu Kultuurkapitali toele. Aidatakse elus 
hoida Haapsalu ja Läänemaa traditsioone ja võimaldatakse rikastada kogukonna kultuurikeskuste 
tavapärast toimimist (näiteks Haapsalu kultuurikeskus, Läänemaa Ühisgümnaasium, Haapsalu 
Kunstikool), rääkimata MTÜdest või klubidest, millel jääksid ilma Kultuurkapitali toeta ära 
aruandluskontserdid, näitused jms. 
 
Põlvamaa ekspertgrupp 

 

 
 
2019. aastal ei muutnud Põlvamaa ekspertgrupp raha jagamise prioriteete. 2019. aasta tegevuse 
eesmärkideks oli säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt Põlvamaa kultuuri ja spordi 
valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku identiteedi hoidmist.  
 
Muudeti ekspertgrupi tunnustuspreemia suurust – preemia suurus on nüüd 200 kuni 1000 eurot. 
 
2019. aasta jäi meelde kui suur laulu- ja tantsupeo aasta, külaelu oli aktiivne ning korraldati palju 
kontserte ja spordiüritusi. Toetuste jagamisel lähtuti projektide suutlikkusest, väärtuslikkusest, 
arenevusest ja kohalike traditsioonide jätkamisest. Meelde jäid enim uued ja innovaatilised projektid, 
kultuurisündmused, kontserdid ja spordiüritused. Hea mulje jätsid sädeinimeste tegemised ja 
loometööd. Spordis toetati uusi spordialasid: batuudihüpped, motokross, võrkpall, maadlus. 
 
Kultuurkapitali toetused on andnud märkimisväärse panuse Põlvamaa kultuuri ja sporti. 
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Pärnumaa ekspertgrupp 

 

 
 
Läbi aastate on Pärnumaa ekspertgrupi prioriteet olnud Pärnumaa kultuuri- ja spordiinimeste 
toetamine ja Pärnumaal toimuvate sündmuste toetamine, et soodustada Pärnumaa kultuuriruumi 
arenemist. Endiselt ei toetata toitlustamist ja spordijookide või taastavate toitude soetamist, endiselt 
kehtib reegel, et oma- ja kaasfinantseerimine iga taotluse puhul peab olema 30%. 
 
Kõige enam püütakse hoida tasakaalu, et sündmusi jaguks igasse Pärnumaa kanti. Ekspertgrupi 
nägemuse kohaselt peab jagatav avalik raha toetama kultuuri ja spordi arengut kõikjal Pärnumaal. 

 
Uue projektina sisenes Pärnumaa ekspertgrupi taotluste ritta valgusfestival „Öövalgel“, mis on omal 
moel ka rahastamise seisukohalt mitmekihiline projekt: see kaasab professionaalseid 
etenduskunstide tegijaid (valgustajad, valguskunstnikud, lavastajad, näitlejad), amatööre ja ajaloolist 
linnaruumi. Spordivaldkonnas on uusimad taotlejad Jasmiin Üpraus ja veemotospordiklubi Team64. 
 
Pärnumaa eksperdid tunnevad, et näevad hästi maakondlikku mõõdet ning teavad, mida Pärnumaal 
tehakse ja kes on erinevates valdkondades korraldajad. 
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Raplamaa ekspertgrupp 

 

 
 

Raplamaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada 
igakülgselt Raplamaa kultuuri- ja spordivaldkonda, vaimse kultuuripärandi jäädvustamist ning 
rahvusliku identiteedi hoidmist. Kui vaadata 2019. 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 meie eesmärgis toodud valdkondlikud tegevused oluliselt kesisemad.  
 
2019. aastal toetati maakondlike ja regionaalsete, üleriigiliste ja rahvusvaheliste kultuuri- ja 
spordisündmuste korraldamist, samuti maakonna kultuuriajaloo uuringuid, maakonda tutvustavate 
kirjutiste väljaandmist, maakonna tähtsusega ajaloopärandi säilitamist, maakonna esindamist 
üleriigilistel ja rahvusvahelistel üritustel, Raplamaad esindavate kollektiivide ja üksikisikute osavõttu 
nii kohalikest, üleriigilistest kui rahvusvahelistest konkurssidest, festivalidest ja võistlustest ning 
soetusi kollektiividele, kuna oli ka oluline laulu- ja tantsupeo aasta. 
 
2019. aasta oli Raplamaal kultuuri- ja spordisündmuste rohke. Raplamaa rikkus on tema inimesed, 
kes teotahteliselt võtavad ette erinevate sündmuste korraldamise, et tugevdada kogukonda ning 
hoida paikkondlikke ja maakondlikke traditsioone. Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp toetas 
2019. aastal ka traditsiooniliste ja noortele suunatud kultuuri ja spordiürituste korraldamist 
maakondlikul tasandil. Need põhimõtted on olnud juba aastaid Raplamaa ekspertgrupi töös suuna 
hoidmiseks ning pole olnud vajadust neid muuta. 

 
Kultuurkapitali toetusel toimusid traditsioonilised sündmused: XXVII Rapla Kirikumuusika Festival, XV 
Märjamaa Folk, XIII Juuru Orelisuvi ja kihelkonnapäevad, XIX Kaparock, XIX Kohila Rahvusvaheline 
Keraamika sümpoosion, Rapla Orel 80 – suvised muusikaõhtud Rapla kirikus, 12. Tule- ja 
Tantsuetendus, IV Särina festival, XIV Noorte Filmifestival KAADER, III Augusti Rock noortele 
bändidele. Uutest algatustest ja sündmustest soovime esile tõsta Naiste Ööde Filmifestivali Raplas. 
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Põnevaid tegevusi jätkus terveks aastaks: Hageri Hariduselu 110, MTÜ Gaudeo kogukondlikud 
tegevused – toodi välja muusikal ning korraldati hooviteatrite päev, Raikküla Mõis korraldas väga 
heal tasemel erinevaid restaureerimiskoolitusi ja kaks erinevatel teemadel mõisapärandi konverentsi. 
Tänu Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskusele said huvilised lähemalt ja kaugemalt osa mitmetest 
näitustest ning lisaks korraldasid nad mitmeid lastele suunatud kunstilaagreid. Oluline sündmus oli 
Uku Masingu 110. sünniaastapäeva tähistamine, mille raames toimunud mitmed üritusi toetati. 
Toimusid pikkade traditsioonidega laagrid – MTÜ Raplamaa Noored 19. loovuslaager „Mäng on 
väikese inimese töö“, Riinimanda suvine koorilaager Saaremaal, MTÜ Kandlekoja 18. PÄRIMUSA 
laager, MTÜ Kiitsharakad 17. Vigala Folkloorilaager, Tarsi talu Kooliteatrite suvelaagrid.  
 
Spordivaldkonnas paistab Raplamaa silma võistkonna aladel. Esindatud on tugevalt korvpall, jalgpall, 
rühmvõimlemine jne. Edukad olid ka üksiksportlased – nii Järvakandi vibusportlased klubist Ilves kui 
ka maadlejad, laskjad, spordiveteranid jpt.  
 
Raamatukogud teevad tublit ja tänuväärset tööd ning palju korraldati lastele suunatud lugemisüritusi 
ning kohtumisi. Kindlasti oli erakordne kohtumine kirjanik Anti Tuuriga Rapla Keskraamatukogus. 
Toetati ka jätkuvalt kohaliku ajalehe Raplamaa Sõnumid ajaloolisa (Koduloolane) ja kultuurilisa 
(Kukitemuki) ilmumist. Nende lisalehtede järjepidev ilmumine, kultuurihetkepildi ja ajalootausta pildil 
hoidmine, on maakonnas kultuurimaastikul väga oluline ning vajalik. 
Suurt tähelepanu pälvis Rapla Kultuurikeskuses noore lavastaja Piia Põderi käe all valminud Linda 
Rausi 110. sünnipäevaks pühendatud sõna-, muusika- ja tantsuetendus „Minek”.  
 
Ekspertgrupp on võtnud plaani viia üle kahe aasta läbi infopäevad, kus tutvustada Kultuurkapitali ja 
ekspertgrupi uusi nõudeid, anda soovitusi taotluste kirjutamiseks ja vormistamiseks. See annab 
võimaluse tutvustada ka ekspertgruppi, mille koosseis iga kahe aasta järel muutub. 2019 sügisel 
toimus kaks infopäeva, Kohilas ja Raplas. 
 

Saaremaa ekspertgrupp 
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Saaremaa ekspertgrupp on jäänud truuks senistele prioriteetidele – omakultuur kõigis 
väljendusvormides ennekõike ja seejärel kindlasti ka nn külalised ehk siis kõik see, mis aitab rikastada 
saarlaste spordi-kunsti-teatrielu. Teretulnud on need esinejad, kelle pakutav jääks saarlastele 
kättesaamatuks, kes ilma Kultuurkapitali abikäeta mere taha ei tuleks.  

On toetatud ja toetatakse ka tuleviks maakonna traditsioonilisi üritusi, mis on leidnud juba aastate 
jooksul kindla koha meie kultuuri- ja spordikalendris ning mille pärast tullakse Saaremaale 
kaugemaltki – Saaremaa Ralli, Kolmepäevajooks, Toidufestival, Ooperipäevad jne. 

Ekspertgrupp peab kõige olulisemateks toetusteks Hendrik Krummi nimelise kultuuripreemia välja 
andmist, samuti juba kolmandat korda välja antavat Eerik Haameri nimelist kunstiauhinda. Uue 
tulijana on hea meel olnud toetada kammerooperi lavaletoomist. Läänesaarte kammerorkestri, 
Edoardo Narbona ja Anniki Aruväli projekt oli unikaalne, õnnestunud ja see leidis hindamist ja toetust 
nii publikult kui ka kriitikutelt. See oli Saaremaa kultuuripilti oluliselt rikastav sündmus.  

Kultuurkapitali toetused on olnud Saare maakonna traditsiooniliste kultuuri- ja spordisündmuste 
jätkusuutliku säilimise suur tugi. Arvestades Saaremaa väikest kogukonda, on ekspertgrupi liikmetel 
väga selge ülevaade tegijate taustast ja ka ellu viidud projektide tulemuslikkusest.  

Juba aastaid on ekspertgrupp tõdenud, et spordiprojektide maht on võrreldes näiteks rahvakultuuri 
projektide mahuga väga suur. Tuleb kiita spordirahvast, kes on usin projekte kirjutama ja ellu viima.  
Probleemiks on omaosaluse tagasihoidlikkus taotlustes. Ekspertgrupp näeb olukorda nii, et 
Kultuurkapital ei ole ürituste korraldaja, vaid aitab, kui heal tegijal rahastusest puudu jääb.  
 

Tartumaa ekspertgrupp 

 

 
 

Tartumaa ekspertgrupi peamisteks prioriteetideks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada 
igakülgselt Tartumaa kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku 
identiteedi hoidmist. Raha jagamisel peeti silmas, et toetust saaksid ülemaakondlikud või 
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ülemaakondliku tähtsusega üritused, võistlused, näitused, kontserdid. Toetati üritusi, millest sai kasu 
rohkem inimesi. Üksikisiku toetused läksid rohkem Tartumaa sportlastele, et toetada nende 
võistlustel ja välisriikides treeningutel osalemist.  
 
2019. aastal uuendati raha jagamise korda ja nüüd saavad ka MTÜ-d küsida tegevustoetust. 
Tingimuseks on, et MTÜ on vähemalt kaks aastat Tartumaal tegutsenud. 
 
2019 jäi meelde mõnede väga hästi koostatud taotluste poolest. Näiteks Tartumaa 
Rahvatantsujuhtide Liidu projektid olid väga põhjalikult kirjutatud ja neid oli hea hinnata.  
 
Tartumaa ekspertgrupi eraldused ei ole rahaliste piirangute tõttu suured. Tartumaal on pea kõige 
enam taotluseid maakondadest. 
 
Valgamaa ekspertgrupp 

 

 
 
Valgamaa ekspertgrupp eelistab jagada toetuseid võimalikult paljudele isegi siis, kui toetada saab 
vähesega. Laiem eesmärk on: säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt Valgamaa 
kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku identiteedi hoidmist.  
 
Raha jagamise suunad veidi muutusid seoses uue ekspertgrupi koosseisu kinnitamisega. Eesmärgiks 
oli muuta raha jagamine läbipaistvamaks ja taotlejale selgemaks. Eelistatud on endiselt väiksemate 
kohtade üritused ja eelistatakse toetada laste ja noorte osavõtul toimuvaid sündmusi. Hoolikalt 
jälgitake aga piiri, et ei toetataks pelgalt haridusprojekte. Ekspertgrupp eelistab ürituste puhul 
rakendada kindlat fikseeritud toetussummat (näiteks samaväärsete kontsertide puhul) ja toetada 
kõiki sama summaga. 

 
Valgamaal toimus Kultuurkapitali toel 2019. aastal mitmeid huvitavaid kultuuri- ja spordiüritusi. Väga 
hea mainega kultuurisündmuseks Valgamaal peetakse Leigo Järvemuusika Festivali, Otepää 
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Talveöölaulupidu ja Tõrva Keskväljakul toimunud Giuseppe Verdi „Messa Da Requiemi“ kontserti. 
Spordiüritustest olid edukad Karula rattamaraton, Otepää tõukerattamatkad ja Valga triatlon 2019. 
 
Toetuste mõju maakonnas on väga suur. Samas on näha ka seda, et mõned omavalitsused 
panustavad ettevõtmistesse Kultuurkapitali toe tõttu oluliselt vähem kui võiksid. Üha rohkem on 
hakatud raha taotlema üritusteks, mille korraldajad on pärit väljastpoolt Valgamaad. Ühest küljest on 
see hea, sest nii tuleb maakonda rohkem kultuuri, aga teisest küljest teeb see ka Valgamaa 
kultuurikorraldajaid mugavamaks.  
 
Valgamaa ekspertgrupp soovib teha rohkem koostööd taotlejatega, et nende tegevus oleks taotlejale 
toetav. Oleks tarvis kaasajastada infot oma kodulehel ning korraldada koolitusi ekspertgrupi 
liikmetele, aga ka kohtumisi teiste maakonna ekspertidega just kogemuste jagamise eesmärgil. 
 

Viljandimaa ekspertgrupp 

 

 
 

Viljandimaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada 
Viljandimaa kultuuri ja spordi valdkonda. Eesmärgi täitmiseks on ekspertgrupp  toetanud maakonna 
ja selle erinevate piirkondade seisukohalt oluliste kultuuri- ja spordisündmuste ning projektide 
korraldamist ja teostamist, maakonna kultuuri- ja spordikollektiivide osalemist vabariiklikel ja 
rahvusvahelistel festivalidel, konkurssidel, võistlustel jt olulistel sündmustel. Samuti on toetatud 
Viljandimaa loomeinimeste loomingu avalikkuse ette toomist (trükised, audio- ja videosalvestused, 
lavastused, kontserdid jm) ning sportlaste treeninguid ja võistlustel osalemisi (üldjuhul spordiklubide 
ning võistluste korraldamise toetamise kaudu). Oluliseks on eelkõige kultuuri- ja spordielu säilimine 
Viljandimaal. Et oleks piisavalt traditsioone ja parajalt uusi tulijaid ja tegijaid, kes jääks püsima ja 
annaks omaltpoolt lisaväärtust. Et saaks siin korraldada heal tasemel sündmusi ja oleks võimalik käia 
mujal kogemusi hankimas. Et oleks esinejaid ja neid, kellele esineda. Et oleks sportlasi ja võistlusi, kus 
võistelda. 
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Kuna 2019 oli laulu- ja tantsupeo aasta, siis oli väga palju projekte lauljate ja tantsijate 
ettevalmistamisega seotud. Samuti oli väga palju autentsete rahvariiete valmistamist. 
 
Jätkuvalt oli prioriteediks toetada noorte erialast süvendatud ja sihipärast arendamist ning 
traditsioonilisi kultuuri- ja spordisündmusi. 
 
Uute taotlejatena ja toetuse saajatena tuli Viljandi maakonna „pildile“ Rüki galerii, kus korraldatakse 
regulaarselt kunstinäitusi, Varik Motocross Team’i toetamine MM-il osalemiseks ja ettevalmistuseks 
(saavutasid MM-il 6. koha), TÜ VKA muusikaosakonna üliõpilaste loome avalik tutvustamine Viljandis. 
 
Viljandimaa ekspertgrupp jagas 2019. aastal esmakordselt tegevustoetust MTÜ-dele, kelle tegevus 
hõlmab kogu maakonda. Uue algatusena määrati sel aastal „aasta tegija” preemia. Samas jäeti ära 
stipendiumi „Loo ja sära“ andmine – seda eelkõige vähese taotlejate huvi tõttu. Suur vahe, mis on 
raha küsimise ja andmise võimaluste vahel, teeb üheaegselt nii muret kui rõõmu. Kahju on 
sellepärast, et mitmed projektid väärinuks rohkem toetust, kui oli võimalik anda, aga rõõmu 
seepärast, et Viljandimaal on niivõrd palju aktiivseid kultuuri- ja spordielu arendajaid ja edasiviijaid.  
 
Nii nagu ka Saaremaa ekspertgrupp, arvab ka Viljandimaa ekspertgrupp, et Kultuurkapital ei ole 

ürituste korraldaja, vaid aitab, kui tegijal rahastusest puudu jääb.  

 

Võrumaa ekspertgrupp 

 

 
 

Võrumaa ekspertgrupi prioriteedid ei muutunud võrreldes eelmise koosseisu põhimõtetega. 2019 
täpsustati raha jagamise korda, kuid tegemist ei olnud põhimõtteliste muudatustega. Ekspertgrupi 
tegevuse laiem strateegia vastab raha jagamise korras sõnastatud tegevuse eesmärgile – toetada 
Võrumaa kultuuri ja spordi arenemist, elavdamist ja säilimist. 
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Ekspertgrupp pani tähele, et 2019. aastal tehti palju põnevat ja heatasemelist projektiteatrit.  
 
Võrumaa ekspertgrupi eripära on kahe kultuuriruumi – Vana-Võromaa ja Setomaa asumine Võru 
maakonna territooriumil, mistõttu rahastatakse ka palju kohaliku kultuuri ja keelega (võro ja seto) 
seotud vajalikke projekte. 
 
Ekspertgrupi toetused ei ole paraku küll suured, kuid kõigi toetuse saajate jaoks on need siiski väga 
olulised. Taotlemise ja aruandluse lihtsus (e-keskkond, arusaadavad ja mõistlikud blanketid) 
võimaldavad taotlusi esitada ka varasemate põhjalike kogemusteta ehk Kultuurkapital jõuab kõigi 
nendeni, kes võtavad vaevaks oma kultuuri- või spordialase projekti läbi mõelda ja taotluse esitada.  
 
 

Stipendiumide ja toetuste taotlused ning eraldused 

 
Kultuurkapital võtab taotlusi vastu ja jagab toetusi neli korda aastas. Taotluste esitamise tähtajad on 
20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november. 2019. aastal jätkati Kultuurkapitali nõukogu ja 
sihtkapitalide nõukogude varasemate algatuste toetamist ning projektide rahastamist esitatud 
taotluste alusel. 
 
 

Investeeringud 

 
Eesti Kultuurkapitali põhikapitali suuruseks on 2 109 084 eurot, mis on paigutatud 
investeerimisportfelli ja kinnisvarasse. 1 968 874 eurot ehk 93,4% Kultuurkapitali põhikapitalist on 
paigutatud investeerimisportfelli, mille eesmärgiks on tagada varade säilimine, likviidsus ning riskide 
hajutamine.  
 
Alates juulist 2016 valitseb Kultuurkapitali investeerimisportfelli LHV AS. Varade investeerimisel 
jätkati 2018. aastal konservatiivse investeerimispoliitika põhimõtteid, suuri riske võtmata.  
 
2019. aastal oli Kultuurkapitali investeerimisportfelli aasta tootlus 4,4%. Portfelli kasumiks kujunes 
82,7 tuhat eurot ja varade maht kasvas perioodi lõpuks veidi üle 2 miljoni euro. Portfellis on lubatud 
investeerida kuni 30% võlakirjadesse ja vähemalt 70% peaks olema hoiustes või vabas rahas. 2019. 
aastal panustasid hoiused portfelli kasvu vaid vähesel määral, kuna hoiuseintressid on jätkuvalt 
madalad. Enamus portfelli aastasest tõusust tuli võlakirjainvesteeringutest, kus investeeringud tõusid 
aastaga 2,16%.  
 
Kinnisvarasse paigutatud investeeringu osakaal põhikapitali suhtes on 11,6%. Kultuurkapitali 
kinnisvarainvesteeringuks on 2009. aastal renoveeritud hoone Tallinnas Oru tänaval. Kultuurkapitalile 
kuuluv hoone on antud Eesti Kontserdi käsutusse külalisesinejate ja külaliste majutamiseks ning G. 
Ernesaksa töötoa eksponeerimiseks. 2019. aastal jätkus leping Eesti Kontserdiga, mis sätestab, et 
hoone ülalpidamiskohustust ja sellega kaasnevad kulud kannab Eesti Kontsert. 
 
 

2019. aastaks püstitatud eesmärgid ja tegevused 

 
1. Preemiate, stipendiumide ja toetuste määramine ja maksmine 
 
Kultuurkapitalil on kaheksa valdkondlikku sihtkapitali ja 15 maakondlikku ekspertgruppi ning neli 
nõukogu programmi. Iga valdkonna, maakonna või programmi taotlused vaatavad läbi vastava 
nõukogu või ekspertgrupi liikmed. Toetuste andmine otsustatakse sihtkapitali nõukogu, maakondliku 
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ekspertgrupi või programmi komisjoni koosolekul. 2019. aastal jätkus preemiate, stipendiumide ja 
toetuste määramine esitatud taotluste alusel ja omal algatusel. Taotluste vastuvõtmiseks ja 
menetlemiseks on loodud e-kulka keskkond.  
 
2. Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste finantseerimine 
 
Eesti Rahva Muuseum (ERM) ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) on Riigikogu otsusega 
kinnitatud riiklikult tähtsateks kultuuriobjektideks. ERMi ehitus jõudis lõpule 2016. aastal. 
Kultuurkapital on võtnud kohustuse rahastada hasartmängumaksu seaduse alusel kultuuriehitistele 
sihtotstarbeliselt laekunud summadest ERMi uue hoone rajamist maksimaalselt summas 
75,693 miljonit eurot. Aastatel 2013 kuni 2019 finantseeriti Kultuurkapitali kaudu ERMi ehitust 
summas 58,2 miljonit eurot, sh 2019. aastal 7,1 miljonit euroga, ning 2020. aasta eelarve näeb ette 
finantseerida ERMi 7,1 miljoni euro ulatuses.  
 
Vastavalt Kultuurkapitali nõukogu otsusele rahastatakse EMTA kontserdisaali rajamist maksimaalselt 
5 miljoni euroga. 2019. aastal rahastati EMTA kontserdisaali rajamist 995 tuhande euroga. 2020. 
aasta eelarve näeb ette finantseerida EMTA saali 1 miljoni euroga.   
 
3. Eesti Kultuurkapitali 2019. aasta tegevused 
 
2019. aastal keskenduti toetuste jagamisele ning Kultuurkapitali nõukogu poolt 2016. aastal vastu 
võetud arengusuundade jätkutegevuste elluviimisele. Kultuurkapital tutvustas oma tegevusvaldkondi 
ning Eesti kultuuri siseriiklikult ja rahvusvaheliselt, korraldas sihtkapitalide ja ekspertgruppide 
kohtumisi, et täpsustada, millised on tegevuses muutmist vajavad valdkonnad ja toimetas 
vajadustest lähtuvalt.  
 
2019. aasta eelarve kindlustas vahendid: 

 preemiate, stipendiumide ja toetuste määramiseks ja maksmiseks; 

 kultuuriehitiste finantseerimiseks; 

 projektikonkursside ja stipendiumiprogrammide väljatöötamiseks; 

 taotluste, lepingute ja aruannete elektroonilise keskkonna täiendamiseks; 

 sise- ja väliskommunikatsiooniks; 

 IT investeeringuteks;  

 Kultuurkapitali aastapreemiate üleandmiseks ning avalikkuse teavitamiseks määratud 
aastapreemiatest. 
 

Eesti Kultuurkapitali eelarve toetas 2019. aastaks püstitatud eesmärkide elluviimist. 
 
 

Eelarve täitmine 

 
Kultuurkapital on lähtunud eelarve koostamisel Eesti riigi eelarvestrateegiast, eelarveaasta 
riigieelarve mahust, Eesti Vabariigi kultuuripoliitikast, Eesti Kultuurkapitali seadusest, Kultuurkapitali 
eesmärkidest ja eelarve ettevalmistamise nõuetest. Eelarve koostakse tekkepõhiselt. Eelarve 
täitmises on kajastatud maksutulud Kultuurkapitalile tegelikult laekunud maksude alusel.  
 
Eesti Kultuurkapitali 2019. aasta eelarve kinnitati kogumahus 30,1 miljonit eurot. Põhilised tuluallikad 
on alkoholi- ja tubakaaktsiis ning hasartmängumaks. 2019. aastal oli eelarve täitmine kokku summas 
31 miljonit eurot ehk 102,9% planeeritud eelarvest.  
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Alkoholi- ja tubakaaktsiisist prognoositi laekumisi riigieelarvest 15,8 miljonit eurot ja 
hasartmängumaksust 13,6 miljonit eurot. Alkoholi- ja tubakaaktsiisi tegelik laekumine 2019. aastal oli 
15,9 miljonit eurot ehk 100,6% planeeritud eelarvest ning hasartmängumaksu tegelik laekumine oli 
14,243 miljonit eurot ehk 104,6% planeeritud eelarvest.  
 
Tulu annetustest ja pärandustest eelarvestati 480 tuhat eurot. Annetustest on välja makstud 
kultuuri- ja spordiürituste ning isikute toetusi annetaja poolt näidatud viisil. 2019. aastal laekus 
annetustest 505 tuhat eurot ehk 105,2% planeeritud eelarvest. 
 
Muud tulud kokku olid 2019. aastal olid kokku 16,8 tuhat eurot ning tulud vara paigutamisest olid 
18,9 tuhat eurot. 
 
2019. aasta eraldised kultuuriehitiste finantseerimiseks olid summas 8,2 miljonit eurot, mis teeb 
104,6% planeeritud eelarvest. 
 
2019. aasta eraldised toetuste, stipendiumide ja preemiate jagamiseks olid summas 20,8 miljonit 
eurot ehk 101,9% planeeritud eelarvest. 
 
Halduskuludeks planeeriti 2019. aasta eelarves 1,3 miljonit eurot, mis täideti 95% ulatuses summas 
1,2 miljonit eurot. Halduskulude kasutamata jääk 2019. aasta eelarve täitmisest on 65 143 eurot. 
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2019. aasta eelarve ja selle täitmine  
 

  
eelarve  

2019 
täitmine 

31.12.2019 
eelarve täitmise 

% 

TULUD KOKKU 30 141 170 31 029 567 102,9% 

Tulud alkoholi- ja tubakaaktsiisi laekumistest 15 774 500 15 876 559 100,6% 

Tulud hasartmängumaksu laekumisest 13 623 000 14 242 972 104,6% 

Tulu vara paigutusest 20 000 18 923 94,6% 

Muud tulud 0 16 775  

Annetused ja pärandused 480 000 505 000 105,2% 

Eelmiste perioodide ületulev reserv 243 670 369 338 151,6% 

KULUD ja RESERV KOKKU 30 141 170 30 964 424   

Eraldised kultuuriehitiste sihtfinantseerimiseks 8 255 538 8 631 241 104,6% 

Eraldised toetuste jagamiseks kokku 20 330 890 20 717 916 101,9% 

Sihtkapitalidele toetuste jagamiseks 15 483 216 15 737 066 101,6% 

Ekspertgruppidele toetuste jagamiseks 2 050 000 2 090 000 102,0% 

Nõukogule toetuste jagamiseks 1 800 000 1 844 617 102,5% 

Õppejõudude loometegevus toetusprogrammile 517 674 541 233 104,6% 

Sihtotstarbeliste annetuste alusel toetuste 
jagamiseks 480 000 505 000 105,2% 

Halduskulud kokku 1 311 073 1 245 930 95,0% 

Nõukogu ja komisjonide kulud  393 885 380 070 96,5% 

Siseauditi ja auditikomitee kulud 13 800 11 215 81,3% 

Administreerimiskulud kokku, sh 763 475 728 796 95,5% 

Personalikulud  572 085 568 400 99,4% 

Infotehnoloogia- ja kontoritehnika kulud  26 250 25 964 98,9% 

Kommunikatsioonikulud  12 000 12 739 106,2% 

Esindus- ja vastuvõtukulud  1 650 998 60,5% 

Transpordikulud  4 260 3 409 80,0% 

Renditud ruumide majandamiskulud  58 850 58 237 99,0% 

Teenuste kulu  71 580 43 295 60,5% 

Muud administreerimiskulud  16 800 15 753 93,8% 

Avalike suhete kulud  103 300 104 076 100,8% 

IKT investeeringud  33 700 18 860 56,0% 

Kinnisvarainvesteeringu ülalpidamiskulud 2 193 2 193 100,0% 

2019. aasta halduskulude jääk 0 65 143  

RESERV (halduskulude kasutamata jääk) 243 670 369 338  
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Administratiivkulud 

 
2019. aastal olid Kultuurkapitali tegevuskulud kokku 1 273 055 eurot, mis suurenesid võrreldes 2018. 
aastaga 5% . 
 
2019. aastal oli Kultuurkapitalis töölepinguga tööl 28 inimest ning eksperte 147 (sihtkapitalide 
nõukogud, maakondlikud ekspertgrupid ning nõukogu poolt määratud komisjonid). 
 
2019. aastal maksti tasusid kokku summas 636 907 eurot, sh töölepinguga töötajatele summas   
384 879 eurot ning ajutiste lepingutega ja ekspertiisitasusid kokku summas 252 028 eurot. 
 
Majandusaastal maksti juhatajale lepingujärgseid tasusid kokku 42 000 eurot. Nõukogu liikmetele 
maksti tasusid maksti kokku summas 40 050 eurot. 
 

  

 

 

 

 
Kertu Saks 
Juhataja 
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE  
 
Bilanss 
 

Eurodes Lisa nr 31.12.2019 31.12.2018 

VARAD    

Käibevara   

Raha  2 9 560 073 7 736 980 

Lühiajalised finantsinvesteeringud 3 2 045 629 1 998 937 

Nõuded ja ettemaksed 4 5 109 779 5 122 355 

Käibevara kokku  16 715 481 14 858 272 

Põhivara   

Kinnisvarainvesteeringud 5 158 963 165 562 

Materiaalne põhivara 6 2 807 4 789 

Immateriaalne põhivara 6 30 673 44 129 

Põhivara kokku  192 443 214 480 

VARAD KOKKU  16 907 924 15 072 752 

KOHUSTISED JA NETOVARA    

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 8, 9 99 154 83 831 

Toetuste kohustised 10 2 286 639 1 765 700 

Lühiajalised eraldised 11 5 517 349 4 706 114 

Lühiajalised kohustised kokku  7 903 141 6 555 645 

KOHUSTISED KOKKU  7 903 141 6 555 645 

Netovara   

Põhikapital  2 109 084 2 109 084 

Akumuleeritud tulem   6 408 024 6 895 124 

Aruandeaasta tulem   487 674 -487 101 

NETOVARA KOKKU  9004 783 8 517 107 

KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU  16 907 924 15 072 752 
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Tulemiaruanne 
 

eurodes Lisa nr 2019 2018 

TULUD    

Tulud alkoholi- ja tubakaaktsiisi ning 
hasartmängumaksu laekumistest Kultuurkapitali 
tegevuseks 

 
 

12 29 975 131 27 824 104 

Tulud annetustest 13 506 318 322 200 

Tulem vara investeerimisest 3 51 014 17 116 

Muud tulud  16 757 273 

Tegevustulud kokku  30 549 220 28 163 693 

KULUD    

Tegevuskulud    

Eraldatud stipendiumid, toetused ja preemiad 14 -20 684 120 -18 669 247 

Kultuuriobjektide finantseerimise kulud 15 -8 120 380 -8 748 091 

Tulem kinnisvara haldamisest 16 -2 913 -2 913 

Tööjõu- ja majandamiskulud 17, 18, 19 -1 273 055 -1 231 311 

Tegevuskulud kokku  -30 080 468 -28 651 562 

Aruandeperioodi tegevustulem  486 751 -487 869 

Finantstulud ja -kulud 2 18 923 768 

ARUANDEPERIOODI TULEM  487 674 -487 101 

 



Eesti Kultuurkapital  Majandusaasta aruanne 2019 

 44

 

Rahavoogude aruanne 
 

eurodes Lisa nr 2019 2018 

Rahavood põhitegevusest   

Aruandeaasta tegevustulem  468 751 -487 869

Korrigeerimised   

 Põhivara kulum ja väärtuse langus 6 15 438 21 579

 Kinnisvarainvesteeringute kulum ja väärtuse langus 5 6 600 6 600

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus  12 576 76 663

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete 
muutus  536 262 107 144

Eraldiste muutus 11 811 235 -252 631

Kokku rahavood põhitegevusest   1 850 862 -528 514

Rahavood investeerimistegevusest   

Finantsinvesteeringute soetus  -1 518 825 -271 267

Finantsinvesteeringute müük  1 472 133 258 723

Laekunud intressid 2 18 923 768

Kokku rahavood investeerimistegevusest  -27 769 -11 776

RAHAVOOD KOKKU  1 823 093 -540 290

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 7 736 980 8 277 270

Raha ja raha ekvivalentide muutus  1 823 093 -540 290

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 9 560 073 7 736 980

  sh tähtajalised deposiidid 2 000 000 2 000 000
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Netovara muutuste aruanne 
 

eurodes Põhikapital 
Eelmiste perioodide 

akumuleeritud 
tulem 

Aruandeaasta 
tulem 

Kokku 

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

Eelmise aruandeaasta tulemi 
suunamine eelmiste perioodide 
akumuleeritud tulemisse 0 653 424 -653 424 0 

 
Aruandeaasta tulem 0 0 -487 101 -487 101 

Saldo 31.12.2018 2 109 084 6 895 123 -487 101 8 517 105 

Eelmise aruandeaasta tulemi 
suunamine eelmiste perioodide 
akumuleeritud tulemisse 0 -487 101 487 101 0 

Aruandeaasta tulem 0 0 487 674 487 674 

Saldo 31.12.2019 2 109 084 6 408 024 487 674 9 004 783 
 

 
Akumuleeritud tulem bilansipäeva seisuga on 6 895 698 eurot.  
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Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise arvestusmeetodid ja hindamise alused 
 

Üldpõhimõtted 
 

Eesti Kultuurkapitali 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti 
finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse 
põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standard on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise 
seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning 
Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend.  
 
Juhul kui Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi nõuded erinevad Raamatupidamise 
Toimkonna poolt väljaantud juhenditest, lähtutakse Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse 
juhendi nõuetest, välja arvatud stipendiumide, preemiate ja toetuste eraldamise kajastamine. 
Stipendiumide, preemiate ja toetuste eraldamise kajastamisel lähtutakse Raamatupidamise 
Toimkonna poolt väljaantud juhenditest, mis võimaldavad õiglasemalt kajastada tehtud otsuste mõju 
perioodi tulemile. 
 
Eesti Kultuurkapitali raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatakse Eesti Vabariigi 
raamatupidamise seaduses kehtestatud bilansiskeemi. Tulemiaruanne on koostatud 
raamatupidamise seadusega kehtestatud kasumiaruande skeemi 2 põhjal, mille kirjete struktuuri on 
muudetud lähtudes Eesti Kultuurkapitali tegevuse eripärast. 
 
Majandusaasta algas 1. jaanuaril 2019 ja lõppes 31. detsembril 2019. Raamatupidamise 
aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes. 
 
Majandustehinguid kirjendatakse soetamismaksumuse printsiibi järgi nende tekkimise momendil 
tegelikus väärtuses.  

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

Materiaalse põhivara grupp Amortisatsiooninorm Kasulik eluiga 

Seadmed 20–40% 2,5–5 aastat 
Sõidukid 20–40% 2,5–5 aastat 
Muu inventar 20–50% 2–5 aastat 

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

 
 
Kultuuriobjektide sihtfinantseerimine 

 
Sihtfinantseerimisena kajastatakse kultuuriobjektide finantseerimiseks makstud toetusi. 
Sihtfinantseerimist kajastatakse kuludes nendes perioodides, kui toetuse saaja on täitnud 
sihtfinantseerimisega seotud tingimused ning sihtfinantseerimine on aset leidnud. Toetuse saaja 
poolt kasutamata vahendeid kajastatakse aruandes nõuetena. 
 
 
Rahavoogude aruanne 
 
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – põhitegevuse rahavoogude leidmisel on 
korrigeeritud tegevustulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja põhitegevusega seotud 
käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused. 
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Lisa 2. Raha ja raha ekvivalendid 
 

eurodes 31.12.2019 31.12.2018 

Kassa 60 310 

Nõudmiseni hoiused pankades 7 560 013 5 736 670 

Tähtajalised hoiused pankades 2 000 000 2 000 000 

Raha kokku 9 560 073 7 736 980 

 
Tulemiaruandes on kajastatud nõudmiseni hoiustelt ja deposiitidelt saadud pangaintresside tulu 
2019. aastal kokku 18 923 eurot ning 2018. aastal kokku 768 eurot.  
 

 
Lisa 3. Finantsinvesteeringud 
 

Finantsinvesteeringutes on kajastatud tähtajalised pangadeposiidid ja võlakirjad, mis on soetatud 
kauplemise eesmärgil.  
 
Eesti Kultuurkapitali põhikapitali suuruseks on 2 109 084 eurot. 2 045 629 eurot Kultuurkapitali 
põhikapitalist on paigutatud investeerimisportfelli, mille eesmärgiks on tagada Kultuurkapitali varade 
säilimine, likviidsus ning riskide hajutamine. Alates 2016. aasta juulist valitseb Kultuurkapitali 
investeerimisportfelli LHV Pank AS.  
 

eurodes 31.12.2019 31.12.2018 

Nõudmiseni hoiused pankades 374 871 342 805 

Tähtajalised deposiidid (investeerimisportfellis) 1 206 700 1 202 460 

Pikaajalised võlakirjad 464 058 453 672 

Finantsinvesteeringud kokku 2 045 629 1 998 937 

 
Tulemiaruandes on kajastatud tulud investeerimisportfelli paigutatud deposiitidelt ja võlakirjadelt 
2019. aastal kokku 51 014 eurot ning 2018. aastal kokku 17 116 eurot. 

 
 
Lisa 4. Nõuded ja ettemaksed 

 

eurodes 31.12.2019 31.12.2018 

Riigikassast laekumata alkoholi- ja tubakaaktsiis 2 777 023 2 761 385 

Riigikassast laekumata hasartmängumaks 2 331 654 2 359 898 

Muud viitlaekumised 0 1 072 

Viitlaekumised kokku 5 108 677 5 122 355 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 1 102 0 

Viitlaekumised ja ettemaksed kokku 5 109 779 5 122 355 
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Lisa 5. Kinnisvarainvesteeringud 
 

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

Kinnisvarainvesteeringus toimunud muutused eurodes 

Saldo seisuga 31.12.2017  

Soetusmaksumus 244 212 

Akumuleeritud kulum -72 050 

Jääkväärtus 31.12.2017 172 162 

2017. aastal toimunud muutused  

Aruandeperioodi amortisatsioonikulu (lisa 17) -6 600 

Saldo seisuga 31.12.2018  

Soetusmaksumus 244 212 

Akumuleeritud kulum -78 650 

Jääkväärtus 31.12.2018 165 563 

2019. aastal toimunud muutused  

Aruandeperioodi amortisatsioonikulu (lisa 17) -6 600 

Saldo seisuga 31.12.2019  

Soetusmaksumus 244 212 

Akumuleeritud kulum -85 250 

Jääkväärtus 31.12.2019 158 963 

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

Materiaalne põhivara 
 

eurodes 
Infotehnoloogia 

seadmed 
Muu inventar Kokku 

Saldo seisuga 31.12.2017    

Soetusmaksumus 19 828 70 925 90 753 

Akumuleeritud kulum -13 058 -70 585 -83 643 

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2017 6 770 0 6 770 

2018. aastal toimunud muutused    

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

Põhivara mahakandmine 0 -40 -40 

Akumuleeritud kulumi mahakandmine 0 40 40 

Saldo seisuga 31.12.2017    

Soetusmaksumus 19 828 70 545 90 373 

Akumuleeritud kulum -15 039 -70 545 -85 584 

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2017 4 789 0 4 789 

2019. aastal toimunud muutused    

Amortisatsioonikulu (lisa 17) -1 982 0  

Saldo seisuga 31.12.2019    

Soetusmaksumus 19 828 70 545 90 373 

Akumuleeritud kulum -17 021 -70 545 -87 566 

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2019 2 807 0 2 807 

 
 
Eesti Kultuurkapitalis on kasutusel väheväärtuslik vara, mille üle peetakse arvestust bilansiväliselt. 
Inventeeritud väheväärtuslike varade soetusmaksumus seisuga 31.12.2019 oli 60 677 eurot ning 
seisuga 31.12.2018 oli 60 581 eurot. 
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Immateriaalne põhivara 
 

eurodes Tarkvara 

Saldo seisuga 31.12.2018  

Soetusmaksumus 129 191 

Akumuleeritud kulum -85 062 

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2018 44 129 

sh arvele võtmata immateriaalne põhivara 15 015 

2019. aastal toimunud muutused  

Amortisatsioonikulu (lisa 17) -13 456 

Saldo seisuga 31.12.2019  

Soetusmaksumuses 129 191 

Akumuleeritud kulum -98 518 

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2019 30 673 

sh arvele võtmata immateriaalne põhivara 15 015 

 
Immateriaalse põhivara all kajastatakse majandustarkvara SAF, millele on lisatud Eesti Kultuurkapitali 
põhitegevuse andmehalduse (taotlused, lepingud, järelevalve jms) moodulid, Kultuurkapitali 
koduleht www.kulka.ee ning e-kulka (taotluste-lepingute-aruannete e-keskkond). Immateriaalse 
põhivara ettemaksete all on kajastatud e-kulka täiendamiseks tasutud ettemaksed summas 6615 
eurot ning klienditarkvara riigiabi registriga andmevahetuseks summas 8400 eurot.  
 
 

Lisa 7. Rendivarad 
 

Kasutusrent 
 
Eesti Kultuurkapital rendib bürooruume Tallinnas, aadressil Suur-Karja 23.  
2019. aastal olid bürooruumide kasutusrendimaksed 47 188 eurot ning 2018. aastal 44 978 eurot. 
 

 

Lisa 8. Võlad ja ettemaksed 
 

eurodes 31.12.2019 31.12.2018 

Võlad hankijatele 16 937 8 476 

Maksuvõlad (lisa 9) 63 982 60 319 

Võlad töövõtjatele 80 0 

Puhkusetasude reservfond 17 690 14 109 

Muud lühiajalised võlad 465 927 

Võlad ja ettemaksed kokku 99 154 83 831 
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Lisa 9. Maksuvõlad  
 

eurodes 31.12.2019 31.12.2018 

Sotsiaalmaks 38 007 36 308 

Üksikisiku tulumaks 21 694 20 365 

Töötuskindlustusmakse 1 056 917 

Kohustusliku kogumispensionikindlustuse makse 1 840 1 781 

Erisoodustuse tulumaks 1 385 948 

Maksuvõlad kokku (lisa 8) 63 982 60 319 

 

 
Lisa 10. Toetuste kohustised  
 

Toetuste kohustiste all kajatatakse sõlmitud toetuslepingute alusel välja maksmata stipendiume, 
toetusi ja preemiaid. 
Seisuga 31.12.2019 olid lühiajalised kohustised toetuste väljamaksmiseks summas 2 286 639 eurot 
ning seisuga 31.12.2018 summas 1 765 700 eurot. Seisuga 31.12.2018 ja seisuga 31.12.2017 ei ole 
lepingute alusel välja maksmata pikaajalisi toetuste kohustisi.  

 
 
Lisa 11. Eraldised stipendiumide, toetuste ja preemiate maksmiseks 
 

Sihtkapitalid, maakondlikud ekspertgrupid ja Kultuurkapitali nõukogu teevad stipendiumide, toetuste 
ja preemiate eraldamise otsuseid üldjuhul neli korda aastas. Otsuste alusel moodustatakse eraldised 
stipendiumide, toetuste ja preemiate maksmiseks.  
 
Lühiajalised eraldised  
 
Stipendiumide, toetuste ja preemiate eraldised jagunevad: 
 

eurodes  31.12.2019 31.12.2018 

Sihtkapitalide otsuste alusel moodustatud stipendiumide, 
toetuste ja preemiate eraldised 

4 771 540 3 917 963 

Maakondlike ekspertgruppide otsuste alusel moodustatud 
stipendiumide, toetuste ja preemiate eraldised 

476 193 550 751 

Kultuurkapitali nõukogu otsuste alusel moodustatud 
stipendiumide, toetuste ja preemiate eraldised 

269 616 237 400 

Lühiajalised eraldised kokku 5 517 349 4 706 114 
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Lisa 12. Tulud riigieelarvest 
 

Riigieelarvesse laekunud alkoholi- ja tubakaaktsiisist 3,5% kantakse Eesti Kultuurkapitalile (alus: 
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 29 lg 2). 
 
1.01.2019 jõustunud Hasartmängumaksu seaduse muudatuse alusel laekub Kultuurkapitalile 47,8% 
Riigieelarvesse laekunud hasartmängu maksu, millest 60,6% eraldatakse riiklikult tähtsate 
kultuuriehitiste rajamise finantseerimiseks ning 3,8% suunatakse kunstide ja rahvakultuuri 
valdkondade õppejõudude loometöö edendamise toetamiseks (alus: Hasartmängumaksu seaduse § 7 
lg 2 p 1). 2018. aastal eraldati Eesti Kultuurkapitalile riigieelarvesse laekunud hasartmängumaksu 
summast 46%, millest 63% eraldati kultuuriehitistele.  
 

eurodes 2019 2018 

Tulud alkoholi- ja tubakaaktsiisi laekumisest Kultuurkapitali 
tegevuseks  

15 930 928 15 079 330 

Tulud hasartmängumaksu laekumisest Kultuurkapitali tegevuseks 4 999 736 4 715 566 

Tulud hasartmängumaksu laekumisest kultuuriobjektide 
sihtfinantseerimiseks (lisa 15) 

8 510 787 8 029 207 

Tulud hasartmängumaksu laekumisest kunstide ja rahvakultuuri 
valdkondade õppejõudude loometöö edendamise toetamiseks  

533 680 0 

Tulud riigieelarvest kokku 29 975 131 27 824 104 

 
 

Lisa 13. Tulud annetustest 
 

Eesti Kultuurkapital võtab vastu sihtotstarbelisi annetusi annetaja poolt määratud isikutele või 
annetaja poolt näidatud eesmärgil (alus: Eesti Kultuurkapitali seaduse § 4¹ lg 2).  
23.03.2018 võttis Eesti Kultuurkapitali nõukogu vastu otsuse, mille kohaselt alates 1.04.2018 võtab 
Kultuurkapital vastu sihtotstarbelisi annetusi ainult annetaja poolt näidatud eesmärgil.  
 
2019. aastal laekus annetaja poolt näidatud eesmärgil Kultuurkapitalile sihtotstarbelisi annetusi 
summas 506 300 eurot ning Kultuurkapitali tuludesse summas 18 eurot.  
 
2018. aastal laekus Kultuurkapitalile sihtotstarbelisi annetusi annetaja poolt määratud isikutele kokku 
summas 3500 eurot ning annetaja poolt näidatud eesmärgil summas 318 700 eurot. 
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Lisa 14. Eraldatud stipendiumid, toetused ja preemiad 
 

Eesti Kultuurkapitali eesmärk on kunstide, rahvakultuuri ja spordi toetamine rahaliste vahendite 
sihtotstarbelise jagamise kaudu. Rahaliste vahendite jagamine seisneb stipendiumide, toetuste ja 
preemiate määramises taotluste alusel või omal algatusel ning regulaarsete elutöötoetuste 
väljamaksmises. Kultuurkapitali nõukogu ja sihtkapitalide nõukogude otsuste alusel määratakse 
kvartaalsed elutöötoetused silmapaistnud kunsti-, kultuuri- ja sporditegelastele kuni nende surmani.  
 
Tulude-kulude aruandes kajastatud stipendiumide, toetuste ja preemiate kulud jagunevad: 

eurodes 2019 2018 

Stipendiumid, toetused ja preemiad 20 033 305 18 024 902 

Regulaarsed elutöötoetused  650 815 640 845 

Sihtotstarbeliste annetuste alusel annetaja poolt määratud 
isikutele eraldatud stipendiumid ja preemiad  

0 3 500 

Stipendiumide ja toetuste kulud kokku 20 684 120 18 669 247 

 
 
Stipendiumid, toetused ja preemiad 
 
Stipendiumide, toetuste ja preemiate määramine toimub sihtkapitalide ja maakondlike 
ekspertgruppide poolt nende koosolekutel. Kultuurivaldkondade vaheliste projektide alusel toetuste 
ning stipendiumide ja preemiate määramise otsustab Kultuurkapitali nõukogu.  
 
Sihtkapitalide, maakondlike ekspertgruppide ja nõukogu poolt tehtud otsuste alusel kajastatakse 
stipendiumid, toetused ja preemiad aruandeperioodi kuluna ning moodustatakse eraldised 
stipendiumide, toetuste ja preemiate väljamaksmiseks. 2019. aastal moodustati eraldisi 
stipendiumide, toetuse ja preemiate maksmiseks kokku summas 20 453 792 eurot ning 2018. aastal 
kokku 18 416 035 eurot. 
 
Tagastatud stipendiumid, toetused ja preemiad ning neist loobumised kajastatakse kulude 
vähendamisena. 2019. aastal loobuti eraldustest ning tagastati stipendiume, toetusi ja preemiaid 
summas 420 486 eurot ning 2018. aastal summas 391 133 eurot. 
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Stipendiumide, toetuste ja preemiate kulud komisjonide lõikes: 
 

eurodes 2019 2018 

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital 2 253 415 1 711 335 

Kehakultuuri ja spordi sihtkapital 2 219 832 1 872 121 

Helikunsti sihtkapital 2 208 786 1 975 717 

Rahvakultuuri sihtkapital 1 950 914 1 776 766 

Näitekunsti sihtkapital 1 885 212 1 750 444 

Audiovisuaalse kunsti sihtkapital 1 874 540 2 049 627 

Kirjanduse sihtkapital 1 568 958 1 490 275 

Arhitektuuri sihtkapital 1 253 554 1 384 940 

Kultuurkapitali nõukogule edasi saadetud projektid 1 310 038 1 526 255 

Tõlkeprogramm Avatud Eesti Raamat  188 898 190 214 

Tõlkeprogramm Traducta 176 950 147 292 

Tõlkeprogramm Hieronymus 87 672 47 603 

Õppejõudude loometöötoetuse stipendiumiprogramm 520 000 0 

Balti Kultuurifondi toetusprogramm 400 000 0 

Tartumaa ekspertgrupp 172 621 168 154 

Pärnumaa ekspertgrupp 170 805 166 737 

Ida-Virumaa ekspertgrupp 159 163 159 175 

Viljandimaa ekspertgrupp 159 608 152 700 

Harjumaa ekspertgrupp 158 163 130 185 

Võrumaa ekspertgrupp 147 005 147 429 

Põlvamaa ekspertgrupp 142 171 139 316 

Saaremaa ekspertgrupp 142 054 153 672 

Lääne-Virumaa ekspertgrupp  137 396 137 688 

Valgamaa ekspertgrupp  136 509 141 781 

Jõgevamaa ekspertgrupp 135 573 136 688 

Järvamaa ekspertgrupp 135 471 136 365 

Läänemaa ekspertgrupp  127 417 123 942 

Raplamaa ekspertgrupp 113 786 108 809 

Hiiumaa ekspertgrupp 96 794 99 672 

Stipendiumid, toetused ja preemiad kokku 20 033 305 18 024 902 
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Lisa 15. Kultuuriobjektide sihtfinantseerimine 
 

1.01.2019 jõustunud Hasartmängumaksu seaduse muudatuse alusel laekub Kultuurkapitalile 47,8% 
Riigieelarvesse laekunud hasartmängu maksu, millest 60,6% eraldatakse riiklikult tähtsate 
kultuuriehitiste rajamise finantseerimiseks (alus: Hasartmängumaksu seaduse § 7 lg 2 p 1). 

 
Eesti Kultuurkapitali poolt finantseeritavateks kultuuriehitisteks on vastavalt Riigikogu otsusele Eesti 
Rahva Muuseumi uue hoone ehitus Tartus ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juurdeehituse 
finantseerimine Tallinnas. 
 
Vastavalt Kultuurkapitali nõukogu otsusele eraldab Kultuurkapital Eesti Rahva Muuseumi uue hoone 
rajamiseks maksimaalselt 75,693 miljonit eurot.  
Aastatel 2013–2016 finantseeris Eesti Kultuurkapital Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ehitust kokku 
summas 37,1 miljonit eurot. Alates 2017. aastast finantseerib Eesti Kultuurkapital Eesti Rahva 
Muuseumi ehituse tagasimakseid, Rahandusministeeriumi prognoosist lähtuvalt kuni aastani 2023. 
 
2017. aastal sõlmis Eesti Kultuurkapital Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juurdeehituse avalikus 
kasutuses oleva kontserdisaali rajamise finantseerimiseks lepingu summas kuni 5 miljonit eurot.  
 
Kultuuriehitiste sihtfinantseerimine 

eurodes 2019 2018 

Eesti Rahva Muuseumi uue hoone sihtfinantseerimine 7 125 360 7 125 360 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juurdeehituse 

sihtfinantseerimine 
995 020 1 622 731 

Kultuuriobjektide sihtfinantseerimise kulud 8 120 380 8 748 091 

 

Kultuuriobjektide sihtfinantseerimiseks laekunud vahendite arvestus (bilansiväline kohustus) 

eurodes 2019 2018 

Kultuuriobjektide sihtfinantseerimise saldo perioodi alguses 10 871 729 755 

Aruandeaastal saadud vahendid sihtfinantseerimiseks (lisa 12) 8 510 787 8 029 207 

Aruandeaastal eraldatud vahendid sihtfinantseerimiseks -8 120 380 -8 748 091 

Kultuuriobjektide sihtfinantseerimise bilansivälise kohustuse 
saldo perioodi lõpuks 

401 278 10 871 

 

Lisa 16. Tulud ja kulud kinnisvara haldamisest 
 

Eesti Kultuurkapitali kinnisvarainvesteeringuks on renoveeritud hoone Tallinnas Oru tänaval (seotud 
Gustav Ernesaksa mälestuse jäädvustamisega). Eesti Kultuurkapital on sõlminud Eesti Kontserdiga 
hoone kasutamise lepingu, mille kohaselt Eesti Kontsert tasub hoone edasirendist ja 
ekspluateerimisest saadud tulemist 50% Eesti Kultuurkapitalile.  
 
2019. aastal on Eesti Kontsert saanud Oru tänava maja edasirendist tulusid kokku 6430 eurot, maja 
ülalpidamiskulud olid 2019. aastal 26 805 eurot. 2018. aastal oli maja edasirendist saadud tulu kokku 
8969 eurot ning ülalpidamiskulud kokku 33 209 eurot. Lepingujärgselt kannab Eesti Kultuurkapital 
hoone maamaksu ja hoonestusõiguse kulud. Tulemiaruandes on kajastatud hoonestusõiguse 
seadmise ja maamaksu kulud 2019. aastal kokku 2913 eurot ning 2018. aastal 2913 eurot. 2019. ja 
2018. aastal renditulu ei teenitud. 
 
Kinnisvarainvesteeringutes toimunud muudatused on kajastatud käesoleva aruande lisas 5. 
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Lisa 17. Tööjõu- ja majandamiskulud 
 

eurodes 2019 2018 

Tööjõukulud (lisa 18) 954 794 911 514 

Majandamiskulud (lisa 19) 255 746 251 516 

Muud tegevuskulud 40 478 40 102 

Põhivara ja kinnisvarainvesteeringu kulum ja väärtuse 
langus (lisad 5 ja 6) 

22 037 28 179 

Tööjõu- ja majandamiskulud kokku  1 273 055 1 231 311 

 

 
Lisa 18. Tööjõukulud 
 

eurodes 2019 2018 

Töötajate töötasud 426 879 391 887 

Ajutiste lepingutega töötajate töötasud 10 598 8 445 

Ekspertiisitasud komisjonide liikmetele  241 430 238 505 

Nõukogu liikme tasud 19 800 20 600 

Töötasukulud kokku  698 707 659 437 

Erisoodustuskulud 13 046 16 348 

Sotsiaalmaks töötasudelt ja erisoodustustelt 235 869 224 286 

Töötuskindlustusmakse 3 162 2 879 

Tulumaks erisoodustustelt 4 010 8 564 

Tööjõukulud kokku (lisa 17) 954 794 911 514 

 
 

Töötajate arv taandatud täistööajale 2019 2018 

Töötajate arv perioodi algul 17 16 

Töötajate arv perioodi lõpul 17 17 
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Lisa 19. Majandamiskulud 
 

eurodes 2019 2018 

Administreerimiskulud 91 662 105 466 

Uurimis- ja arendustööd 0 10 850 

Lähetus- ja koolituskulud 7 679 7 629 

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 56 116 53 567 

Sõidukite majandamiskulud 2 774 2 331 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 34 249 24 920 

Inventari majandamiskulud 80 127 

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 60 064 45 069 

Muud majandamiskulud 3 122 1 557 

Majandamiskulud kokku (lisa 17) 255 746 251 516 

 
 

Lisa 20. Muud nõuded 
 

2004. aasta veebruaris vabastati kinnipidamiskohast Kultuurkapitali endine tegevdirektor Avo Viiol, 
kelle vastu on Kultuurkapitalil esitatud nõue suuruses 545 791 eurot, mis on hinnatud 
konservatiivsuse põhimõttel ebatõenäoliselt laekuvaks nõudeks, arvestades selle laekumise 
tõenäosust. 5.04.2011 jõustunud Tsiviilseadustiku üldosa seaduse muudatuse kohaselt on 
kohtuotsuse aegumistähtaeg 30 aasta asemel 10 aastat. Avo Viioli võlgnevuse aegumistähtaeg on 
5.04.2021. 
 
Seisuga 31.12.2019 on Avo Viiol kustutanud osaliselt tema vastu esitatud nõude kokku summas 
21 986 eurot, sellest 2019. aastal summas 16 658 eurot ning eelnevatel aastatel kokku summas 5328 
eurot. 
 

eurodes 2019 2018 

Muud nõuded 523 805 540 465 

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -523 805 -540 465 

 
 
Lisa 21. Bilansivälised nõuded 
 
Eesti Kultuurkapital eraldab projekti- ja tegevustoetusi, millega kaasneb toetuse saajal kohustus 
esitada Eesti Kultuurkapitalile aruanne toetuse sihipärase kasutamise kohta. Eesti Kultuurkapital 
peab sihtotstarbeliste toetuste kasutamise kohta bilansivälist arvestust. Nõudeid esitamata 
aruannete eest, mille laekumist ei peeta tõenäoliseks, kajastatakse bilansivälise nõudena. 
 
Seisuga 31.12.2019 oli tähtajaliselt esitamata aruandeid summas 152 227 eurot, sh aruande tähtaega 
rohkem kui 30 päeva ületanud aruandeid summas 16 485 eurot.  
Seisuga 31.12.2018 oli tähtajaliselt esitamata aruandeid summas 579 147 eurot, sh aruande tähtaega 
rohkem kui 30 päeva ületanud aruandeid summas 48 653 eurot.  
Toetuste tagasinõudeid on seisuga 31.12.2019 summas 13 716 eurot ning seisuga 31.12.2018 
summas 32 375 eurot. 
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Lisa 22. Tehingud seotud osapooltega 
 

Kultuurkapital loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või 
olulist mõju teise osapoole otsustele.  
Seotud osapooled on Kultuurkapitali juhataja, töötajad, auditikomitee ja nõukogu liikmed, välja 
arvatud juhul, kui eelpoolnimetatud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju Kultuurkapitali 
stipendiumide ja toetuste eraldamise otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud 
isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted. 
 
Kultuurkapital on teinud aruandeaastal eraldusotsuseid seotud osapooltega järgnevalt. 
 

Osapoole nimi Osapoole kirjeldus 
Eralduste 

summa 

Eesti Arhitektide Liit Nõukogu liikmega seotud ettevõte 199 596 

Eesti Teatri Festival SA Nõukogu liikmega seotud ettevõte 151 079 

Eesti Teatriliit Nõukogu liikmega seotud ettevõte 144 543 

Eesti Pärimusmuusika Keskus Nõukogu liikmega seotud ettevõte 141 457 

Narva Muuseum SA Nõukogu esimehega seotud ettevõte 109 290 

Kirjastus Ilmamaa OÜ Nõukogu esimehega seotud ettevõte 94 347 

Kirjandusfestival Prima Vista MTÜ Nõukogu liikmega seotud ettevõte 60 000 

Tallinnfilm OÜ Nõukogu liikmega seotud ettevõte 34 800 

Eesti Filmi Instituut SA Nõukogu liikmega seotud ettevõte 20 000 

Eesti Teatri Agentuur SA Nõukogu liikmega seotud ettevõte 12 881 

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus SA Nõukogu liikmega seotud ettevõte 10 260 

Tuum OÜ Nõukogu liikmega seotud ettevõte 9 985 

Vene Teater SA Nõukogu liikmega seotud ettevõte 7 798 

Noortebänd MTÜ Nõukogu liikmega seotud ettevõte 3 000 

Eesti Rahvuslik Filmiprodutsentide Ühing Nõukogu liikmega seotud ettevõte 1 464 

Ajaleht Eesti Kirik SA Nõukogu esimehega seotud ettevõte 500 

 
Kultuurkapitali juhataja hinnangul ei ole tehingutes eelpoolnimetatud osapooltega otsuste tegemisel 
seotud osapooled osalenud.  

Aruandeaastal on arvestatud ja makstud juhatajale ametilepingu tasusid kokku summas 42 000 
eurot.  
Eesti Kultuurkapitali nõukogu liikmetele on makstud 2019. aastal kokku nõukogu liikme tasusid ja 
ekspertiisitasusid kokku summas 40 050 eurot. 
Eesti Kultuurkapitali auditikomitee liikmetele on makstud 2019. aastal kokku auditikomitee liikme 
tasusid summas 455 eurot. 
 
 

Lisa 23. Sündmused pärast aruandekuupäeva 
 
Eesti Kultuurkapitali juhtkond käsitleb koroonaviirusest ja eriolukorrast tingitud majanduslangust 
Eesti Kultuurkapitalile mittekorrigeeriva aruandekuupäeva järgse sündmusena. Olukorda jälgitakse 
hoolikalt ja praegusele positsioonile tuginedes ei avalda see märkimisväärset negatiivset mõju 
Kultuurkapitali tegevusele. 

 



Eesti Kultuurkapital  Majandusaasta aruanne 2019 

   62

Majandusaasta aruande allkirjad 
 
 
Eesti Kultuurkapitali juhatus on koostanud 2019. aasta majandusaasta aruande. 
 
Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, 
millele on lisatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne. 
 
 
16. juunil 2020. aastal 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Kertu Saks 
Juhataja 
 
 


