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TEGEVUSARUANNE 
 
 

Sissejuhatus 
 
Eesti Kultuurkapital (edaspidi ka Kultuurkapital) on avalik-õiguslik juriidiline isik, mille tegevuse 
eesmärk on kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi edendamine ning kultuuriehitiste rajamise 
ja renoveerimise toetamine rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise 
kaudu.  
 
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. Nõukogu liikmete volituste tähtaeg 
on kaks aastat.  
 
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. Lisaks jagab Kultuurkapitali nõukogu valdkondade vahelisi ja 
üleseid toetuseid.  
 
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.  
 
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 kultuurivaldkonnas 
tegutsevate isikute hulgast.  
 
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, 
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Kultuurkapitali heaks tehtavatest varalistest annetustest ja pärandustest, muust majandustegevusest 
tulenevast tulust ja muudest laekumistest. Märkimisväärne osa tõlkeprogrammide rahastusest tuleb 
Kultuurkapitalile tehtud sihtotstarbelistest eraannetustest. 
 

Kultuurkapitali tegevused 2020. aastal 
 
Kultuurkapital jagab kultuuri- ja sporditoetuseid neli korda aastas. 2020. aasta novembri jaotus oli 
Kultuurkapitali taasasutamise järgselt sajas. Alates 1994. aastast ehk 26 aasta vältel on Kultuurkapital 
oma valdkondi rahastanud kokku ligi 500 miljoni euroga. 
 

Arengusuunad 
2020. aastal arutleti Kultuurkapitali arengusuundade dokumendi loomise üle, sest varasem 
arengukava oli loodud aastateks 2016 kuni 2020. Kuna Kultuuriministeerium alustas 2020. aastal 
Kultuur 2030 arengukava väljatöötamist, soovis Kultuurkapitali nõukogu tutvuda esmalt 2021. aastal 
valmiva Kultuuriministeeriumi kavaga, et Kultuurkapital saaks oma uued arengusuunad seada sellest 
lähtuvalt. Seniks jätkatakse tegutsemist Kultuurkapitali seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks. 
Kultuurkapitali peamiseks ülesandeks on toetuste, stipendiumide ja preemiate eraldamine. 2020. 
aastal eraldati nendeks kokku 18,9 miljonit eurot.  
 

COVID-19 kriisi mõjud 
Kultuurkapitali 2020. aasta tegevusi mõjutas COVID-19 kriis. Märtsis 2020 kehtestatud eriolukord 
pani loome- ja spordiinimesed olukorda, kus mitmelgi puhul lõppes võimalus sissetulekut teenida 
päeva pealt, sest nii kultuuri- kui spordiasutused suleti valitsuse korraldusega pikaks ajaks. Kui need 
uuesti avanesid, jäid kehtima külastajate arvu ja muud piirangud. Kultuurkapitali nõukogu tunnetas 
vajadust toetada eriti just vabakutselisi, kuid ka teisi meie valdkondade abivajavaid üksikisikuid ka 
taotlusvoorude vahel eristipendiumidega. Vastav meede töötati välja 2020. aasta märtsis. 
Eristipendiumide näol oli tegemist ühekordse kultuuri toetamise lisaabiga, et kultuuri- ja 
spordiinimestel oleks võimalus säilitada erialane tegevus ka kriisi ajal. Koguti ettepanekuid 
stipendiumidele, mille alusel eksperdid toetamise algatasid. Sihtkapitalide ja maakondlike 
ekspertgruppide liikmed juhindusid eristipendiumide algatamise otsuste tegemisel ka sellest, 
kas abivajajal on olnud võimalik saada toetust teistest riigi abimeetmetest ja kas ta 
kvalifitseeruks ministeeriumi, loomeliitude, keskseltside või spordiorganisatsioonide kaudu 
antavale abile, mille andmise riik samuti kiiresti organiseeris. Oli sihtkapitale, kes algatasid 
eelistatult ja suuremaid eristipendiume neile sihtgruppidele, kes olid ministeeriumi 
meetmetest välistatud (nt loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel välistatakse tudengid, 
pensionärid, lepinguga töötajad jt). Kultuurkapitalile esitati 947 eristipendiumi ettepanekut, 
mille alusel eraldati 455 stipendiumi, kokku 317 867 euro eest. Toetati sihtkapitalide ja 
maakondlike ekspertgruppide „rahakottide“ arvelt – oli sihtkapitale ja maakondi, mis said 
kasutada eelnevate jaotuste jääke, kuid ka neid, mis jagasid eristipendiume tulevaste 
jaotuste arvelt.  
 
Kultuurkapitali preemiasündmused, ka aasta- ja elutööpreemiate kätteandmine, valmistati 
ette saadetena, mis olid 2021. aasta alguses eetris ERRi telekanalites ja portaalis.  
 
Väga palju tuli aga sel esimesel koroona-aastal Kultuurkapitalile projektide muudatuste avaldusi, 
millega enamasti sooviti projekti tegevusi edasi lükata. Võrreldes varasemaga tagastati 2020. aastal 
toetuseid oluliselt suuremas mahus, kui selgus, et kriisi tõttu ei saagi projekt teostuda. Mitmed 
projektid teostusid üksnes osaliselt. 
 
Positiivne oli aasta kokkuvõttes tõdeda, et kriis ei räsinud palju Kultuurkapitali laekumisi. Võrreldes 
Rahandusministeeriumi tehtud sügisese prognoosiga oli laekumiste vähenemine üksnes 2,5%. 
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Kriis ei mõjutanud olulisel määral ka taotluste arvu. 2019. aastal esitati Kultuurkapitalile 15 954 
taotlust, 2020. aastal 14 236 taotlust. Kuigi ei saanud teha ringreise ja õppesõite ega ka korraldada 
kontserte, etendusi ega muid avalikke sündmusi, taotleti 2020. aastal enam süvenemist nõudvatele 
tegevustele nagu arhiivide korrastamine, mälestuste jäädvustamine, salvestamine, projektide 
ettevalmistamine jne.  
 
On hea meel märkida, et Kultuurkapitali töö ei katkenud kriisis hetkekski, hoolimata sellest, et oli 
perioode, kus piirangute tõttu või tervise hoidmise eesmärgil ei saanud eksperdid füüsiliselt 
koguneda ka raha jagamise koosolekuteks. Koosolekud toimusid veebi vahendusel. Kõigile 
Kultuurkapitali töötajatele pakuti kodukontoris töötamise võimalus ning korraldati kantselei töö 
vastavalt ümber. Ka taotlejate infopäevad toimusid edukalt veebis. 
 

Kultuuriehitiste rahastamine 
Kultuurkapital rahastab üleriigiliselt tähtsate kultuuriehitiste rajamist ning aastal 2020 jätkati Eesti 
Rahva Muuseumi (ERM) hoone ehituse finantseerimist üürimaksete kapitalikomponendi 
rahastamiste kaudu. Kultuurkapitali, ERMi ja Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) vahel sõlmiti 2013. 
aastal leping ERMi uue hoone rajamise finantseerimiseks. Lepingujärgselt rahastab Kultuurkapital 
ERMi rajamist maksimaalselt summas 75,6 miljonit eurot. Ehitusperioodil 2013–2016 finantseeris 
Kultuurkapital ERMi uue hoone rajamist 37,1 miljoni euroga, RKAS investeeris ERMi ehitusse 37,1 
miljonit eurot ning ERM 2,7 miljonit eurot. 
 
Alates 2017. aastast hüvitab ERM RKASile tehtud investeeringud üürimaksete kaudu 
(kapitalikomponendi maksed, mis sisaldavad põhiosa ja intressi). 2020. aastal oli ERMi vajadus 
Kultuurkapitali kaudu finantseeringuks 7,1 miljonit eurot. 31.12.2020 seisuga oli Kultuurkapitali 
kaudu ERMi uue hoone rajamist finantseeritud summas 65,3 miljonit eurot.  
 
Kultuurkapital jätkas 2019. aastal valminud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) saali 
rahastamist. Ehituse perioodil 2017–2019 toetati saali rajamist summas 2,8 miljonit eurot ning 
perioodil 2020–2022 finantseeritakse ehituse laenu põhiosa ja intresside tagasimakseid summas 2,2 
miljonit eurot. 2020. aastal finantseeris Kultuurkapital EMTA saali ehitustööde laenumakseid summas 
1,2 miljoni euro ulatuses.  
 
2019. aasta septembris valminud EMTA saal oli kolmas ja viimane üleriigiliselt tähtis kultuuriehitis 
Riigikogu poolt 1996. aastal koostatud nimekirjas, mille ehitamise rahastamise kohustus 
Kultuurkapitalil oli. Ehitisi rahastab Kultuurkapital hasartmängumaksu laekumisest ja 
rahandusministeeriumi prognooside järgi peaks saama nii EMTA saal kui ERM 2022. aastaks juuliks 
tasutud. Aastal 2020 käivitus elav arutelu sellest, millised võiksid olla järgmised üleriigiliselt tähtsad 
ehitised, mis Kultuurkapitali toel valmivad ning Riigikogu kultuurikomisjon kogus vastavaid 
ettepanekuid 2020. aasta septembrini. Esitati 30 ettepanekut, mille osas tegi kultuurikomisjon otsuse 
kahes voorus. Esimeses voorus jäi sõelale 11 objekti. Lõplik otsus kujuneb 2021. aastal. 
 

Loomevaldkondade õppejõudude stipendiumiprogrammi uuendus 
Kultuurkapital jätkas 2019. aastal alustatud loomevaldkondade õppejõudude 
stipendiumiprogrammiga, mis töötati välja koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, 
Kultuuriministeeriumi ning avalik-õiguslike ülikoolidega. Programm toetab kunstide ja rahvakultuuri 
valdkondade õppejõudude loometegevust ning aitab omandada akrediteerimiseks vajalikke 
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 neil on 
oma erialade akrediteerimise aluseks olevate loometöösuundade alane teave. Ülikoolide 
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loomeerialade õppjõudude arvud ja info esitavad ülikoolid igal aastal uuesti ning Kultuurkapitali 
nõukogu kehtestab igal aastal uued toetamise kvoodid. Ülikoolide poolt kvoodile nimetatud 
stipendiumid kinnitavad Kultuurkapitalide sihtkapitalid. Lisaks on võimalik esitada taotluseid ka nn 
vabadele stipendiumidele, 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 2019. aasta 
algusest juurde 1,8% hasartmängumaksu ning kokku saab Kultuurkapital seadustes toodud 
ülesannete täitmiseks nüüd aastas 47,8% hasartmängumaksu vahenditest. Kultuurkapitali nõukogu 
otsustas 2020. aastal, et ühele vabale stipendiumile kunsti valdkonnas saavad kandideerida ka 
Kõrgema Kunstikooli Pallas õppejõud.  
 

Balti Kultuurifondi administreerimine 
Kultuurkapital jätkas Balti Kultuurifondi administreerimisega. Aastal 2018 asutatud fondi 
administreerivad Balti riigid rotatsiooni korras kolmeaastaste tsüklitena kohalike kultuurkapitalide 
kaudu ja Eesti Kultuurkapital on fondi esimeseks administreerijaks aastatel 2019 kuni 2021. Fondi 
toetavad Eesti, Läti ja Leedu kultuuriministeeriumid, igaüks aastas 100 000 euroga (kokku 300 000). 
Esimesena administreerimine on olnud töömahukas, sest Kultuurkapitali seada on olnud fondi modus 

operandi ehk aluspõhimõtted, tööpõhimõtted, taotluste menetlemise ja taotlejatega suhtlemise ning 
kommunikatsiooni lahendused. 
 

Riiklike kultuuri- ja sporditoetuste analüüsivõimaluste korrastamise vajadus 
2020. aastal jätkati sihtkapitalide tõstatatud 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), aga ka loomeliitude toetamise jõulisemalt oma lauale, et 
Kultuurkapital saaks enam tegeleda üksikisikute ja loomingu toetamisega.  
 
Novembris 2020 andis Riigi Infosüsteemide Amet teada positiivsest otsusest Kultuurkapitali 
projektile, mis aitab samuti kaasa eelmises lõigus toodud mure lahendamisele. Kultuurkapitalil 
käivitus projekt „Kultuuri- ja spordivaldkonna rahastusandmetel põhineva andmemudeli loomise 
eelanalüüs ja prototüübi loomine“. Projekti rahastatakse meetme „2014-2020.12.3 Avalike teenuste 
pakkumise arendamine“ taotlusvooru „Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse 
analüüside läbiviimine“ eelarvest.  
 
Projekti vajadus tuleneb murest, et kultuuri ja spordi rahastamine pole Eestis piisavalt läbipaistev, 
sest vastavaid toetusandmeid ei saa kvaliteetselt võrrelda. Andmed pole süstematiseeritud ja 
seepärast ei saa teha andmetel põhinevaid analüüse ega hinnata rahastusotsuste mõju. 
Kultuurkapitalil ja ka teistel riiklikel rahastajatel on aga kohustus omada oma valdkondade puhul 
koguülevaadet riiklikest toetustest (et vältida topeltrahastamise riski, järgida riigiabi reegleid jne). 
Sellise ülevaate saaks, kui eksisteeriks kõikide rahastajate andmeid koondav n-ö juhtimislaud, mille 
kaudu riiklikud rahastajad ning taotlejad saaksid võrdlevaid päringuid teha.  
 
Varasematest temaatilistest uurimustest ning Kultuurkapitali poolt korraldatud aruteludest on välja 
tulnud, et hetkel kogutakse rahastajate andmeid väga erinevalt, toetustegevuste semantika erineb 
suuresti ning rahastamise otsuste tegemisel on andmete võrdlemine teiste rahastajatega keeruline ja 
aeganõudev. Juhul kui toetuste kohta leidub avaandmeid, raskendab nende kasutamist ühiste 
klassifikaatorite puudumine. Kui andmed saaks korrastatud võrreldavaks, aitaks see tagada riikliku 
rahastuse läbipaistvust, toetaks põhjendatud otsuste tegemist, aitaks vältida topeltrahastamist ning 
võimaldaks nii Kultuurkapitalil kui ka teistel rahastajatel luua õiglasemat ja täpsemat toetuste 
jaotusmaatriksit.  
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Kultuurkapitali soov on analüüsida viimase kolme aasta andmeid riiklike rahastajate poolt antavate 
kultuuri- ja sporditoetuste kohta. Selleks viiakse läbi intervjuud toetuste ja nende andmete eest 
vastutavate ametnikega asutustes, et täpsustada toetuste menetlemise protsessi, andmete 
koosseisu, andmetele juurdepääsu tingimusi, automaatse andmete töötlemise võimalusi ning riigi 
avaandmete teabeväravas andmete publitseerimise praktika kohta. Kultuuri- ja sporditoetuste 
andmeid kogutakse järgmiste riiklike rahastajate kohta: Kultuuriministeerium; Kultuuriministeeriumi 
valitsusalasse kuuluvad toetajad, kellest osa kasutab praegu Kultuuriministeeriumi toetuste 
menetlemise infosüsteemi: Eesti Filmiinstituut, Rahvakultuurikeskus, Eesti Olümpiakomitee, 
Muinsuskaitseamet, Spordikoolituse ja -teabe Sihtasutus, struktuurifondide toetused, Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutus, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Eesti Autorite Ühing, Riigi 
Tugiteenuste Keskus. Valdkonna toetuste andmeid kogutakse ka kohalikelt omavalitsustelt: Tallinna 
linnavalitsuselt, Tartu linnavalitsuselt. Andmeandjatena kaasatakse projekti ka Haridus- ja 
Teadusministeeriumi ning HARNO keelevaldkonna ja raamatukogude toetuste jagajad. 
Struktureeritud andmete baasil töötatakse välja prototüüp-andmemudel. Seejuures arvestatakse, et 
prototüüp peab võimaldama läbipaistvamate ja põhjendatud otsuste tegemist ning olema kasutatav 
nii kultuuri- ja spordi valdkonna toetuste jagajatele kui ka poliitika kujundajatele. Juhtimislaua 
prototüüp luuakse kujul, mis pakuks väärtust ning oleks kasutatav erinevatele seotud osapooltele: 
Kultuurkapitalile, poliitikakujundajatele, teistele kultuuri- ja sporditoetusi jagavatele riiklikele 
rahastajatele ning toetuste taotlejatele.  
 
2020. aastal alustati hankega, et leida sellele tööle partner. Projekti eelarve maht on 50 000 eurot. 
 

Kultuurkapitali järelevalve tegevuste uuendamine 
2020. aastal jätkati Kultuurkapitali järelevalve korra ja tegevuste muudatuste sisseviimisega. 
Kultuurkapitali nõukogu andis plaanidele rohelise tule novembris 2020. Muudatuse üldine eesmärk 
on vähendada bürokraatiat. Kultuurkapital võtab eeskuju Põhjamaade kultuuritoetajatest ning on 
loomas senisest enam usaldusel põhinevat järelevalve süsteemi, kus keskendutakse aruandluse 
sisulisele osale ning kontroll ei hõlma kõigi taotlejate kuludokumentide täielikku kontrollimist. See 
tähendab, et asutuste ja organisatsioonide taotlejad (neid on ligi 90% taotlejatest) ei pea enam 
lisama aruannetele kõiki kviitungeid, arveid ja ülekandekoopiaid. Tuleb aga esitada kogu projekti 
kulude ja tulude väljavõte oma raamatupidamisprogrammist või täita vastav kuludokumentide 
loetelu vorm. Nii on tulevikus taotlejatel aruandeid lihtsam teha ning ka Kultuurkapitali 
halduskoormus väheneb. Aruannetele teostame tulevikus kontrolle osaliselt, valimite alusel. 
Pisteliselt ja kahtluse korral kontrollitakse ka aruannete kuludokumente. Muudatusega teeme 
paremaks taotlemise ja aruandluse vormilise külje – täiustame sisulist osa ning loome võimaluse 
taotluses esitatud info integreerimiseks aruandes nõutuga. Kultuurkapital valmistab oma 
elektroonilise taotlus- ja aruandluskeskkonna vastavalt ette 2021. aasta lõpuks. 
 

Auditite tähelepanekutega arvestamine 
Jätkusid Kultuurkapitali siseaudiitori tähelepanekutest lähtuvad tegevused ja varasemate auditite 
tegevusplaanide täitmine. 

 
Juhataja volituste pikendamine 
2020. aasta novembris lõppes Kultuurkapitali juhataja Kertu Saksa esimene volituste periood. 
Kultuurkapitali nõukogu otsustas volitada Kertu Saksa täitma juhataja ülesandeid ka järgmiseks nelja-
aastaseks perioodiks.  
 
 
Järgnevalt ülevaade tegevusest vastavalt sihtkapitalide, Kultuurkapitali programmide komisjonide ja 
maakondlike ekspertgruppide tegevusaruannetele. See on koond sellest, mida eksperdid on 2020. 
aasta aruannetes oluliseks pidanud.  
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Sihtkapitalide tegevus 
 
Sihtkapital on Kultuurkapitali struktuuriüksus, kelle ülesanne on Kultuurkapitali nõukogu poolt 
konkreetsele kultuurivaldkonnale eraldatud raha jaotamine esitatud taotluste alusel ja omal 
algatusel.  
Kultuurkapitali koosseisu kuulub kaheksa sihtkapitali järgmistes valdkondades: kirjandus, helikunst, 
kujutav ja rakenduskunst, arhitektuur, näitekunst, audiovisuaalne kunst, rahvakultuur ning 
kehakultuur ja sport. 
 
Sihtkapitalidele esitati 2020. aastal taotlusi 37,8 miljoni euro ulatuses ja eraldusi tehti 13,1 miljoni 
euro ulatuses. 
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Kirjanduse sihtkapital 

 
 
 
Kirjanduse sihtkapitali eesmärk on eesti kirjandusliku kõrgkultuuri ja kirjanduse populariseerimine ja 
edendamine, rõhuasetusega autorite toetamisel, kelle hulka arvestatakse ka tõlkijad ja 
lastekirjanduse puhul illustraatorid.  
 
Eesmärgiks seati jagada võimalikult palju loometoetusi. Toetati nii algupärast kui ka tõlkekirjandust, 
mille kunstiline väärtus rikastab meie kirjandusmaastikku. Toetuste tulemusel on ilmunud 
väärtkirjandust, mis ainult läbimüügile lootma jäädes oleks ilmumata jäänud. 
  
Sihtkapital on ka olukorras, kus ei saa toetamata jätta mitmeid organisatsioone, et tagada 
kirjanduskultuuri laiem toimimine. Paljude kultuuriorganisatsioonide rahastamine riigi või 
omavalitsuse kaudu on puudulik ning kirjanduse sihtkapital on kirjanduse valdkonnas ainus võimalus 
toimimiseks hädavajalikke lisavahendeid taotleda. Kirjanduselu elujõu seisukohalt on vajalik 
mitmesuguste kirjandusürituste toimumine, mistõttu on sihtkapital toetanud ka erinevaid festivale jt 
kirjandusüritusi, samuti lugemist populariseerivaid tegevusi ja osalemist rahvusvahelistel messidel.  
Samas on sihtkapitali eesmärgiks olnud ka tagada Kultuurkapitali toel ilmuva kirjanduse ja toimuvate 
tegevuste kõrge kunstiline tase. Teadlikult on hoitud jaotamata vahendite reservi, et ka võimaliku 
maksulaekumiste tuntava vähenemise korral oleks sihtkapitalil küllalt vahendeid tasemele vastavate 
taotluste rahuldamiseks.  
 
Sihtkapitali tegevus lähtub „Kirjanduse sihtkapitali raha jagamise korrast“, mille punkte 4.2.2. ja 
4.2.5. muudeti 30.09.2020. Sihtkapitali aastaauhindade jagamisel kaotati vabaauhinna kategooria 
ning muudeti näitekirjanduse auhindade jagamise intervalli nii, et seda antakse nüüd välja iga kolme 
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kalendriaasta järel (järgmine 2023. aastal jne). Proosa ja luule auhinna žüriide moodustamise 
tähtaega tõsteti varasemaks.  
 
2020. aasta suursündmus oli Jaan Krossi 100. sünniaastapäeva tähistamine, mida Kultuurkapital 
toetas ja mida võib lugeda meeldejäävaks sündmuseks. Üks meeldejäävamaid projekte oli EÜS-i poolt 
esitatud taotlus Eerik-Niiles Krossi koostatud väga mahuka koguteose „Kallid krantsid“ 
väljaandmiseks. See on põhjalikult kommenteeritud, kirjanduslooliselt seni avaldamata ja 
valdkonnale oluline materjal. Kirjanduse sihtkapitali toel viidi lõpule Johannes Semperi ja Johannes 
Vares-Barbaruse kirjavahetuse tekstikriitilise väljaande ligi 40 aastat väldanud avaldamine. Eesti 
Kirjandusmuuseumi teaduskirjastuses ilmunud kaheköiteline kogumik „Euroopa, esteedid ja 
elulähedus. Semperi ja Barbaruse kirjavahetus 1911–1940“ pälvis laia tähelepanu. Järjepidevust 
märgib ka mitme mahuka ulmeraamatu ilmumine: kirjandusantoloogia „Eesti ulme XXI sajandil“, 
artikleid ja memuaristikat koondav kogumik „Fändomi sünd“ jt. Paari aastakümne eest nišinähtusena 
mõjunud žanr on hõivanud kirjandusväljal kindla koha, korraldatakse konkursse ja koolitusi, lisandub 
noori autoreid. Uute häälte tulekul kirjandusse on viimastel aastatel peale ajakirjandusväljaannete ja 
blogide tähtis roll olnud sihtkapitali toetatud luuleprõmmu (poetry slam) üritustesarjal. Mõnegi 
prõmmija looming on jõudnud trükki mõnes väljaandes või raamatuna, nt võeti soojalt vastu Joosep 
Vesselovi „Linna laul“. Pärnus sai mullu alguse üritustesari „Kirjanduslikud kohtumised Koidula 
muuseumis“. Sõnakunsti populariseerimise seisukohalt on tegu seda tänuväärsema algatusega, et 
varem seesugune sari Pärnus puudus. Huvitava nähtusena, n-ö praeguse aja žanrina on esile tõusnud 
nn egofiktsioon, mida esindab nt Mudlumi „Mitte ainult minu tädi Ellen“ (ühtlasi sihtkapitali 
aastaauhinna laureaat). Väärtkirjanduse vahendustest võib tuua eksootilise pärli kodu lähedalt:  
100. jaotuses toetati Liivi Sõprade Seltsi liivi-eesti-läti luulekogu „Trilium/Trillium“ väljaandmist. 
Lastekirjanduse vallas toetati paljude pildiraamatute ilmumist ja illustraatoreid. Tänu Kultuurkapitali 
toele on lasteraamatuillustratsioon väga kõrgel tasemel ning arvestatav rahvusvahelises 
konkurentsis.  
 
Tänu Kultuurkapitali nõukogu raha jagamise korra muutusele, mis seadis valdkondlike ja 
valdkonnavaheliste suurprojektide rahastamise tingimuseks sihtkapitali toetuse vähemalt 20% 
ulatuses (varasema 50% asemel), õnnestus nõukogu eraldise kaasabil tuntavalt suurendada 
toetussummat Prima Vista kirjandusfestivalile.  
 
Kirjanduse valdkond ei ole koroonaviiruse peatamiseks seotud piirangute tõttu kannatanud sama 
rängalt kui mõni teine, kuid tõsised tagajärjed on viiruse peatamiseks sätestatud piirangutel ka siin: 
ära on jäänud hulk üritusi ning raamatukogud ja raamatukauplused olid pikalt suletud. Kirjanike 
sissetulek on seetõttu vähenenud, neil ei ole olnud võimalik külastada loomemaju jne. Ka kirjastuste 
majanduslik olukord on vähenenud läbimüügi tõttu raskem, osa teoste avaldamine on edasi lükatud 
või neist loobutud. Kirjanduse sihtkapital oli kevadise pandeemia puhkemise ajal heas olukorras, 
kuna eelnevate voorude rahajaotusest oli jäänud piisavalt vabu vahendeid, et kuulutada välja 
eritoetuse meede kriisi ajal toimetulekuks, et aidata end tõestanud autoreid, kes kriisist tulenevalt 
olid eriti raskes majanduslikus seisus. Jagasime välja ka ravimitoetust.  
 
Kirjandussündmuste korraldajatele on stabiilse tegevuse jätkamiseks ning esinejate tasustamiseks 
olnud oluline kirjanduse sihtkapitali valmidus aktsepteerida toetuskõlblike sündmustena ka 
virtuaalseid ja hübriidseid kirjanduskavasid.  
 
Toetatud sündmusteks olid Eesti Kirjanike Liidu kirjanduslikud kolmapäevad; Eesti Kirjanike Liidu 
Tartu osakonna kirjanduslikud teisipäevad; kirjanduslikud suursündmused (festivalid, juubeliüritused, 
auhindade jagamised, sh virtuaalsed ülekanded); raamatute esitlused (sh virtuaalsed); konverentsid; 
luuleprõmmu-üritused jm. Kuna suur osa 2020. aasta kirjandussündmustest toimus virtuaalselt ja 
järelvaatamisvõimalusega, oli sihtkapitalil ka hea ülevaade toetuse tegelikust kasutamisest. Toetatud 
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trükiste hulgas on suurim osakaal proosal, järgnevad lastekirjandus ja luule. Seejuures toetatakse nii 
algupäraste teoste loomist kui ka väärtkirjanduse vahendamist.  
 
Sihtkapitali poolt algatati viis ravimi-, elutöö- ja matusetoetust.  
 
Sihtkapital on arutanud seda, et töökorralduse sujuvamaks toimimiseks ja järjepidevuse hoidmiseks 
oleks kasulik, kui igas järgmises sihtkapitali koosseisus oleks ka eelmise sihtkapitali koosseisu liikmeid. 
On tulnud mitmeid ideid raha jagamise korra ja taotlusvormi täpsustamiseks, jätkame tööd nendega 
ka käesoleval aastal.  
 
Sihtkapital on arutanud vajadust tõsta aastaste loometöötoetuste ning Gustav Suitsu ja Henno 
Rajandi nimeliste stipendiumide suurust. Samuti on jätkuvalt teisi rahastamisega seotud küsimusi:  
teadusrahastuse jagamise kriteeriumid ei soosi rahvusteadustega, sh kirjanduslooliste uurimustega 
tegelemist, mistõttu paljud sellised projektid esitatakse Kultuurkapitalile. Kuna sihtkapital peab 
valdkonnale väga oluliseks näiteks Eesti Kirjandusmuuseumi uurimistegevusi, toetati vastavalt 
võimalustele ka neid projekte, kuigi laialdasem institutsionaalne toetamine ei ole kirjanduse 
sihtkapitali eesmärk. Selles vallas tuleks Kultuuriministeeriumi ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga 
arutada, milliseid toetusvoore või lisavõimalusi luua, et kirjanduse sihtkapital ei oleks ainus võimalik 
koht selliste projektide esitamiseks. 
  
Samuti on lahendamata küsimus preemiate maksustamise ja sissetuleku piiranguga seoses, 
millealane pöördumine saadeti Eesti Kirjanike Liidu poolt ning mis sai edastatud ka Kultuurkapitali 
nõukogule, kuid mille otsustamine on pigem Kultuuriministeeriumi pädevuses. Samas puutub 
kirjanduse sihtkapital selle küsimusega jätkuvalt kokku ning sooviks, et olukorra lahendamisega 
tegeldaks senisest intensiivsemalt. 
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Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital 
 

 
 
Paralleelselt Eesti kunstivälja üldise professionaliseerumisega on oluliselt kasvanud institutsioonide 
osatähtsus kunstiväljal tegutsevate agentide seas, millest valdav enamus aga sõltub kunsti sihtkapitali 
toetusest oma tegevuse elluviimisel. Organisatsioonide tegevustoetuste kasv on aga omakorda 
hakanud olulisel määral piirama sihtkapitali võimalusi toetada otseselt loovisikuid ning ühekordseid 
initsiatiive, mille toetamist näeb sihtkapital kui oma peamist ülesannet. 
 
Sihtkapital hindas kõige rohkem oma põhimõtetega vastuolus olevaks riiklike valdkonna muuseumide 
(Eesti Kunstimuuseumi, Eesti Disaini- ja Tarbekunsti muuseumi, Tartu Kunstimuuseumi, ka Narva 
Muuseumi) põhitegevuse (s.o näituste produtseerimise, kataloogide väljaandmise ja avaliku 
programmi) toetamise. Sellega seoses alustati läbirääkimisi Kultuuriministeeriumi ning 
muuseumidega nende tegevuseks vajalike eelarveliste vahendite leidmiseks Kultuuriministeeriumi 
eelarvest. 
 
Ühtlasi kohtuti ka suuremate näitusemajade esindajatega ning selgitati vajadust asuda 
Kultuuriministeeriumiga läbi rääkima, et viimane hakkaks ellu rakendama 2016. aastal 
kunstirahastamise korraldamise raames antud lubadust laiendada ministeeriumist tegevustoetust 
saavate näitusemajade loetelu. Praegu saavad ministeeriumist tegevustoetust vaid mõned üksikud 
institutsioonid, millest suuremad on Tallinna Kunstihoone, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum ja Eesti 
Kunstnike Liidu galeriid. 
 
Kui 2019. aastal toimus Eesti Kultuurkapitali sihtkapitalide raha jagamise kordade ühtlustamine ja 
juriidiline korrastamine, mille käigus sihtkapital sõnastas ümber üldisi sihtkapitali eesmärke ning 
muudeti olulisel määral projektitoetuste korda, siis 2020. aastal tehti raha jagamise korda vaid 
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mõned väiksemad muudatused. Esiteks lisati Tartu Kunstnike Liidu ettepanekul loomemaja 
stipendiumide hulka võimalus taotleda raha ka Eestis loomemajas viibimiseks. Punkti 3.4.1.2. lisati, et 
Eesti loomemajas viibimist toetatakse üldjuhul põhjendatud taotluse korral kuni 600 euroga. Teiseks 
täiendati reisi või sõidutoetuste taotluste korda, punkti 2.1.6.3., kuhu lisati, et kuni kahe suurürituse 
külastamist Euroopa piires toetatakse üldjuhul kuni 400 euroga. Arutluse all olid ka loometöötoetuse 
piiri tõstmine ja kunstnike tasustamise küsimused üldiselt, kuid ühtegi sellega seonduvat muudatust 
2020. aastal raha jagamise korras ei tehtud. Igale taotlejale pannakse alates 2020. aasta veebruarist 
vastusesse kaasa ka summa, mida antud jaotuses kokku küsiti ning summa, mis voorus kõigi taotluste 
vahel tegelikult jaotada oli. 
 
Fotokunstile pühendunud, Stockholmi juurtega galerii Fotografiska ja või seal toimuvate näitustega 
seotud institutsioonid ja eraisikud esitasid sihtkapitale mitu taotlust, mida ei rahuldatud leides, et 
tegemist on hästi rahastatud tulundusliku erainitsiatiiviga, mille programmi toetamine ei ole Eesti 
kunstielu seisukohalt prioriteetne. Märksa olulisem ja perspektiivikam tundus toetada kohalikust 
initsiatiivist väljakasvanud Kai Kunstikeskuses toimuvaid näituseid. 
 
Lisaks Fotografiskale käivitas Telliskivi loomelinnak ka oma galerii ja kujutavale kunstile suunatud 
tegevuse, mille puhul sihtkapitalile tundus, et planeeritud tegevused ja näituse pindadeks eraldatud 
ruum ei ole piisavalt veenev, et toetust õigustada. Äraootavale seisukohale jäi komisjon ka 
esmakordselt tegevustoetust ning projektitoetust küsinud galeriide Art and Tonic ning Tartu Pood 
tegevuse osas. 
 
Sihtkapitalil oli hea meel näha, et Eesti Vabariik 100 raames käivitunud initsiatiiv kunstnikud kogudes 
jätkus pärast vabariigi sünnipäeva tähistamise perioodi lõppu ning otsustas toetada projekti uusi 
episoode. 
 
Teistest uudisinitsiatiividest tuuakse esile Põhjakohv OÜ, kelle näitust "Ida ots(as)? / east end(s)?" 
toetati. Samuti toetati juba mõned aastad tegutsenud kunstniku initsiatiivi Saadjärve Kunstikeskus 
tagasihoidliku tegevustoetusega. Oma tegevuse käivitamiseks sai toetust NI Tugiteenuste MTÜ. 
 
Toetuseta jäi Pärnus tuleskulptuuride festivali raames planeerinud Aktsioon Amazonas OÜ projekt 
ning kunstirühmituse SLED (Muuuurijad MTÜ) esmakordne tegevustoetuse taotlus.  
 
Võrdlemisi suurte summadega taotlustega pöördus sihtkapitali poole Estonian Anthropocene Center 
MTÜ, eesmärgiga korraldada teaduslik konverents, mille toetamiseks sihtkapital paraku vahendeid ei 
leidnud. Samuti jäi toetuseta tervitatavat valdkondade ülesust pakkunud Tartu Interdistsiplinaari 
festival.  
 
Eesti kunstielu, sealjuures ka institutsioonid, sõltuvad suurel määral sihtkapitali tegevus- ja 
projektitoetustest. Seeläbi kaasneb sihtkapitali otsusega uusi, pikaajalisusele suunatud initsiatiive 
toetama asudes kohustus neid ka edaspidi toetada, mis aga õõnestab omakorda sihtkapitali 
võimalusi lühiajalisi projekte toetada. Seetõttu on sihtkapital sunnitud uutesse initsiatiividesse väga 
kriitiliselt ja konservatiivselt suhtuma. 
 
Seoses COVID-iga pandi sisuliselt 2020. aastal kogu kunsti rahvusvaheline suhtlus pausile, ära jäid 
rahvusvahelised projektid, Eesti kunstnike osalemine projektides välismaal, viibimine 
residentuurides, väliskunstnike, -kuraatorite ja -kriitikute tulemine Eestisse. Pandeemiast tingitud 
karantiini tõttu oli näitusemajade programm ja avalike sündmuste korraldamine Eestis võrdlemisi 
ulatuslikult häiritud, ent võimalust mööda põhitegevus institutsionaalsetes näitusemajades siiski 
jätkus, kuigi esines olukordi, kus näitus sai kahetsusväärselt avatud olla vaid paar päeva. Karantiini 
täpne statistiline mõju näituste külastatavusele ei ole veel selge. Empiirilise vaatluse alusel näib, et 
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kõige rohkem kannatasid festivali iseloomuga, ühekordsele sündmusele orienteeritud ettevõtmised, 
mis ei saanud aset leida või said toimuda vaid väga piiratud formaadis. 
 
2020. aastal laekus sihtkapitalile tavapärasest tunduvalt enam lepingute muudatuste avaldusi, millest 
suurem osa oli seotud tähtaegade edasilükkamisega. 
 
Eesti Kultuurkapitali Nõukogu kuulutas 2020. aasta aprillis välja eristipendiumide taotlusvooru, kus 
kunsti sihtkapitalile laekus 169 taotlust, millest raha vähesuse tõttu suudeti rahuldada vaid 44 
taotlust summas 36 500 eurot. Sihtkapitali poolt jagatav summa ei leevendanud tegelikult COVIDi 
tõttu raskustesse sattunud kunstnike vajadusi. Kahjuks ei laienenud paljudele taotlejaile ka 2020. 
aasta kevadel Töötukassa palgahüvitise ja loovisikute loometoetuse (LLSi) abimeetmed. 
 
Üheks kunsti sihtkapitali oluliseks funktsiooniks on kunstiraamatute väljaandmise toetamine. 
Aruandeperioodil soovitakse sihtkapitali toel välja antud kunstiraamatutest esile tuua järgmisi 
mitteperioodilisi trükiseid: Kirjastuse Lugemik poolt väljaantud Paul Kuimeti mahukas fotoraamat 
„Compositions with Passing Time“; Tartu Kunstimuuseumi näituste programmi raames välja antud 
Tiit Pääsukese, Alan Proosa ning Eike Epliku kataloogid; koostöös Läti kultuurkapitaliga ilmunud 
varajasi naisfotograafe tutvustav „Hõbetüdrukud. Fotograafia retušeeritud ajalugu“; Eesti 
Kunstimuuseumi kirjastatud Kaljo Põllu ja Addo Vabbe raamatud, konverentsikogumik 
„Naiskunstnikud Balti- ja Põhjamaade muuseumides“ ning Eesti Kunstimuuseumi Toimetised 10 (15) 
2020 „Sümbolistlik kunst Läänemere piirkonnas 1880–1930“. 
 
Kunsti sihtkapital on mitmete viimaste komisjoni koosseisudega üritanud Kultuuriministeeriumiga 
pidada läbirääkimisi seoses vajadusega leida vahendid riiklike muuseumide näituse programmide 
toetamiseks ministeeriumi eelarvest. 2020. aasta alguses jätkas sihtkapitali uus koosseis senisest 
jõulisemalt lahenduste otsimist riiklike muuseumide rahastamiskoormuse osakaalu vähendamiseks 
sihtkapitali eelarves, millega seoses toimus sihtkapitali initsiatiivil 4. veebruaril 2020 kohtumine 
kultuuriminister Tõnis Lukasega, millel osalesid Sirje Helme (EKM), Kai Lobjakas (ETDM), Joanna 
Hoffmann (Tartu Kunstimuuseum), Indrek Köster (kunsti sihtkapital) ja Maarin Ektermann (kunsti 
sihtkapital). Samas küsimuses kohtusid 2. märtsil sihtkapitali esindajad Indrek Köster ja Maarin 
Ektermann Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsleri Merilin Piipuuga, 22. mail toimus 
sihtkapitali Zoomi-kohtumine EKM-i, ETDM-i ja Tartu Kunstimuuseumi esindajatega ning 14. juulil 
toimus sihtkapitali komisjoni kohtumine Kultuuriministeeriumis kunstide asekantsleri Taaniel 
Raudsepa ja kunstinõuniku Maria-Kristiina Soomrega. Viimase kohtumise peamiseks teemadeks olid 
ministeeriumi kunstivaldkonna rahastamise hetkeseis ja tulevikuväljavaated. 
 
Suvel käisid kunsti sihtkapitali komisjoni liikmed Tartu Kunstimuuseumi kutsel Tartus, kus 27. juulil 
kohtuti Joanna Hoffmaniga Tartu Kunstimuuseumist ning Markus Toompere ja Peeter Talvistuga 
Tartu Kunstimajast. Seoses sihtkapitali suureneva koormusega rahastada kunstiinstitutsioonide 
tegevust, olles mitmete sisuline ülalpidaja, toimus Zoomi-kohtumine sihtkapitalist tegevustoetust 
saavate organisatsioonidega. 2. oktoobril korraldatud kohtumisel osales 23 organisatsiooni. 
 
Kunsti sihtkapitali infopäev, mis on üks oluline avalikkusega suhtlemise viise, võiks toimuda igal aastal 
või üle aasta kevadeti, nii et igal koosseisul tekiks võimalus taotlejatega suhtluseks. Siiani on 
sihtkapitali infopäevi toimunud väga harva, viimased toimusid suisa kümneaastase vahega – 2008. ja 
2018. aastal. Samuti võiks iga uue komisjoni koosseisuga ilmuda üleriigilises meedias intervjuu. 
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Arhitektuuri sihtkapital 
 

 
 
Arhitektuuri sihtkapitali eesmärk 2020. aastal oli jätkuvalt toetada Eesti ruumikultuuri edendamist. 
Toetuste eraldamisel on oluliseks printsiibiks nii loometöö valdkondlik mitmekesisus kui ka erineva 
mastaabiga sündmused kohalikul ja rahvusvahelisel tasemel, arhitektuuriharidus, arhitektuurikultuuri 
arendamine väljaspool suuremaid keskusi ja ka arhitektuuritrükiste ja -väljaannete žanriline 
mitmekesisus. Maailma tabanud pandeemia ja sellega kaasnenud piirangutega reisimisele ja ürituste 
korraldamisele ei õnnestunud seda eesmärki paraku ideaalselt täita. 
 
Rahajagamise korras muudatusi ei kehtestatud, küll aga analüüsiti võimalusi muuta erialaliitude 
tegevustoetuste kasutamine omavahel paremini võrreldavaks, millest tegevustoetuste suuruste 
määramisel juhinduda. Arutati erialaliitude (Eesti Arhitektide Liit, Eesti Sisearhitektide Liit, Eesti 
Disainerite Liit, Eesti Maastikuarhitektide Liit) esindajatega aasta tegevusplaanide selgemat 
lahtikirjutamist tegevustoetuste taotlemisel. Pandeemiline olukord mõjutas raha jagamist, eeskätt 
reisimist ja ürituste korraldamist puudutavate taotluste osas, mille rahastamisse sihtkapital suhtus 
reservatsioonidega. 
 
2020. aasta oli erakordne ja ootamatu pandeemia tõttu, paljude sündmuste ja seega ka taotluste 
osas valitses ebakindlus. Ära jäid ja edasi lükkusid mitmed suuremad sündmused (Veneetsia 
Arhitektuuribiennaal), näituste graafikud nihkusid paigast (Eesti Arhitektuurimuuseumis toimus pika 
sulgemisperioodi tõttu näiteks ainult kaks suure saali näitust), ent sellegipoolest said toimuda 
mitmed suured näituseprojektid või jätkati edasi lükatud ürituste planeerimist (Tallinna 
Arhitektuuribiennaal). Eesti Arhitektuurimuuseumis toimus kaks suurt ja auhindu pälvinud näitust 
(„Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant“ ja „Suvila. Puhkamine ja arhitektuur Eestis 20. 
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sajandil“). Väiksematest, ent olulisematest näitustest tasub nimetada Aulo Padari näitust 
Arhitektuurimuuseumi galeriis, millega kaasnesid film ja raamat, ning Vello Asi 90. juubelile 
pühendatud näitust Disaini- ja Arhitektuurigaleriis. Erakorraline oli ka erinevate valdkonda 
populariseerivate sündmuste nagu Eesti Disainipreemiad ja kolme erialaliidu ühise preemiagala 
kolimine virtuaalsesse ruumi. Hoolimata suuremate avalike ürituste ärajäämisest või virtuaalses 
ruumis korraldamisest jätkasid segamatult ilmumist mitmed valdkonna traditsioonilised perioodilised 
ja jätkuväljaanded (Eesti arhitektuuri ajakiri Maja, Ehituskunst, SISU-line, kogumik „Eesti 
arhitektuuripreemiad“), sihtkapital jätkas ka akadeemiliste väljaannete Kunstiteaduslikke Uurimusi ja 
Baltic Journal of Art History arhitektuuriartiklite publitseerimise toetamist. Eraldi väärib esile toomist 
Karin Hallas-Murulale eraldatud loometöötoetus arhitektide Eugen Habermanni ja Herbert Johansoni 
kaksikmonograafia kirjutamiseks. Sihtkapital andis panuse ka professionaalse arhitektuuri tekkesse 
väljapoole suuremaid keskusi, toetades Audru keskväljaku, Raadimõisa asumipuhkeala ja Põhja-Eesti 
muuseumide pärandihoidla arhitektuurivõistluste peapreemia pälvinute rahastamist. 
 
Koroonaviiruse pandeemia mõjud valdkonnale on olnud tuntavad. Eriti puudutavad need arhitektuuri 
populariseerivate suuremate sündmuste läbiviimist ja rahvusvahelises kogukonnas suhtlemist. Teine 
oluline mõju on olnud kahtlemata arhitektuuriharidusele, sest ära on jäänud traditsioonilised 
õppereisid, aga ka külalisprofessorite ja -lektorite loengud ja seminarid, arhitektuurikonverentsid ja 
muud ülikoolide poolt avalikkusele suunatud üritused. 
 
Uusi stipendiumide või toetuste programme sihtkapital 2020. aastal ei algatanud. 
 
Pandeemiast tingitud sihtkapitali nõukogu koosolekute kolimine virtuaalruumi sujus üllatavalt hästi ja 
annab kindluse kaaluda edaspidigi vajaduse korral (kui kõik liikmed ei saa füüsiliselt kohal olla) 
toetuste eraldamisi videokoosoleku teel otsustada. 
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Audiovisuaalse kunsti sihtkapital 
 

 
 
Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esmane eesmärk 2020. aastal oli proovida prognoosida, mida 
pandeemiast tekkinud uus olukord endaga kaasa toob ja hinnata sellega seoses ka võimalikke riske. 
Pisut segadust põhjustas kevadine eriluba jagada eristipendiume ehk nn toimetulekutoetusi voorude 
vahel, sest raha selleks sihtkapitalidele juurde ei tulnud. Tekkis vajadus kalkuleerida tasakaalu 
tavaeralduste ja kriisimeetme vahel, aga sellega saadi hakkama ja nii jagus vahendeid ka 
vooruvälisteks toetusteks. Kas seda meedet on veel tarvis rakendada, on küsitav, sest tookord oli 
eesmärk ravida äkkšokki, mille muutunud olukord oli kaasa toonud. Nüüd on taotlejad ehk osanud 
kõige halvemaks juba valmistuda ja on vast ka omalt poolt meetmed tarvitusele võtnud.  
 
Rahajagamise korras sihtkapitali töösse sisulisi muudatusi ei tehtud. Segadus oli õhus stipendiumide 
algatamise võimalusega ja tekkis küsimus, mida on sihtkapitalil voli teha ja mida mitte, aga see teema 
on lahenemas.  
 
Rohkem kui konkreetsed projektid jäi sihtkapitalile meelde kogu toetuste läbilõike muutumine ja 
sellest tulenev summade pidev ümberjaotumine. Algselt oli hirm, et koroona mõjutab laekumisi väga 
negatiivselt, aga aja käigus selgus, et pigem oli 2020. aastal näha mitmeid üle pika aja kõige 
rikkalikumaid voore, kus ei pidanud tavatoetusi kärpima ja sai eraldada piisavalt ka uuteks 
algatusteks.  
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Lisaks üldiselt väga positiivsetele jaotamiseks antud summadele voorudes, oli ka toetusliikide 
jaotumise osas teatud muudatusi, mis jagamist veidi kergendasid. Peaaegu täielikult langesid 
arusaadavalt ära reisitoetused. Samuti oli mingil määral vähem kalleid täispikkade mängufilmide 
projekte, sest paljudel oli raske isolatsiooni ajal tootmisse minna, kui võttegrupid ei tohtinud kokkugi 
tulla. Sihtkapital tundis kergendust selle üle, et Pimedate Ööde Filmifestivali suurprojekti rahastamise 
võttis suures osas enda peale Kultuurkapitali nõukogu, sest selle rahastamine käiks isegi poole 
summa ulatuses sihtkapitalile vahendite vähesuse tõttu üle jõu. 
  
Koostööprojektide osas jätkati endises rütmis nii Eesti lugude kui portreefilmide rahastamisega 
(koostöös Eesti Filmi Instituudi ja ERRiga). Sihtkapitali hinnangul sujuvad need projektid hästi, eriti 
pärast seda, kui Eesti lugude osas võeti vastu otsus rahastada 12 filmi asemel 8–9, aga ühe filmi 
eelarvet tõstes, nii et lõppsumma jääb samaks. Tihedam sõel ja suurem eelarve oli ka filmide 
kvaliteedis näha. 
  
Kolmanda algatusena oli koostöös Eesti Filmi Instituudiga esimest korda katsetamisel ühine 
eksperimentaalfilmide voor, mis kasvas välja ühisest madalaeelarveliste mängufilmide toetusvoorust, 
kus nii EFI kui ka Kultuurkapital panustasid ühe madalaeelarvelise mängufilmi tootmisse kumbki 
100 000 eurot. Kuna aga eksperimentaalfilmide taotluste puhul ei pandud paika taotletava summa 
alampiiri, oli mitmeid paarikümnetuhandelisi taotlusi. Pärast ühekordset komisjoni (kus sihtkapitali 
esindas Joosep Matjus) tekkis põhjendatud küsimus, kas selline ühisrahastamine on nii väikeste 
summade puhul mõttekas või võiksid eksperimentaalfilmid taotleda mõlemalt asutuselt toetust 
eraldi nagu varasemalt. Kahtlustel oli alust ja 2021. aastal otsustas sihtkapital osaleda 
eksperimentaalfilmide voorus ainult sõltumatu eksperdina (esindas Tristan Priimägi), aga ilma siduva 
rahastuskohustuseta. 
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Helikunsti sihtkapital 
 

 
 
 
Helikunsti sihtkapitalil on laialdane toetuste skeem, mis katab valdkonna suurüritusi, 
esindusorganisatsioonide tegevust, loovisikute toetusi, muusikahariduse arendusprojekte, 
õppestipendiume ja erinevaid uusi algatusi. 

 
Aastal 2020 otsustati suurendada sihtkapitali regulaarset elutöötoetust 770 eurolt 1000 euroni.  
Eestis õppivate üliõpilaste stipendiumifondi tõsteti viielt stipendiumilt kümnele, seejuures otsustati 
suurendada stipendiumi 600 eurolt 1000 euroni ja toetada tudengeid alates esimesest õppeaastast. 
Kaotati kvartalistipendiumi arvuline piirang – alates märtsist 2020 saab 1500-eurost 
kvartalistipendiumi anda enam kui kümnele loovisikule. Erialastipendiumi summa tõsteti 4000 eurolt 
6000 euroni. Tunnustuspreemia summat suurendati aasta jooksul korduvalt ja alates septembrist 
2020 on helikunsti sihtkapitali tunnustuspreemia 10 000 eurot. 

 
Esiletõstmist väärivad helikunsti valdkonnale olulise tähendusega ja jätkusuutlik pedagoogi 
tunnustuspreemia programm (asutatud 2012. aastal). 
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Lähtudes eriolukorrast moodustati rahaline reserv ja töötati välja eristipendiumi programm. 
Programm oli edukas ja võimaldas arvukate muusikute toetamist. Helikunsti sihtkapitalile esitati 
kokku 239 taotlust ja sihtkapital eraldas 119 eristipendiumi kokku summas 67 700 eurot. 
 
Uue algatusena toimus 2020. aastal instrumentaalansambli residentuuriprogrammi väljatöötamine. 
Programm hõlmab arvukaid koostööpartnerid nii Eestis kui ka välismaal: Eesti Rahvusringhääling, 
Eesti Heliloojate Liit, kontserdikorraldajad, rahvusvahelised erialavõrgustikud. Programmi formaat 
soodustab ansambli koostööd mänedžeriga, sest residentuuriprogrammi on kaasatud ka mänedžer. 
Kaheaastase programmi väljatöötamise protsessis osales Kultuurkapitali administratsioon. Programm 
on kavandatud jätkusuutlikuna pikemas perspektiivis. 

 
Töökorralduslikult soovib sihtkapital edastada, et E-kulka taotlussüsteem vajab edasiarendamist 
eelkõige taotluste läbivaatamise protsessi ladususe ja kiirendamise vaates. 

 
Sihtkapitali strateegilistes aruteludes tõstatus loomestipendiumide arvu suurendamise teema 
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Näitekunsti sihtkapital 
 

 
 
Näitekunsti sihtkapital jätkas tööd varasematel aastatel välja kujunenud prioriteetide alusel: toetati 
professionaalset etendustegevust, loovisikute loometööd ja enesetäiendamist, erialaliitude tegevust, 
Eesti teatri aastaauhindu jpm. Sihtkapital püüdis eesmärkidest lähtuvalt toetada rohkem otsingulisi ja 
teatrikunsti edendavaid lavastusprojekte, aga tähelepanu jagus ka teatrikunsti jäädvustavatele 
projektidele (raamatud, videosalvestused jm). Kui varasematel aastatel lähtuti loometöötoetusi 
eraldades piirmäära maksimaalsest väärtusest, siis 2020. aastal arvestas sihtkapital enam 
lavastusprojektide mahtu ja sisu ning toetuste suurused varieerusid. Hoolimata pandeemiast tingitud 
keerulistest oludest suutis sihtkapital oma eesmärke täita hästi.  

 
Sihtkapital tõstis regulaarse elutöötoetuse suuruse 2020. aasta algul 770 eurolt 1000 euroni kvartalis. 
Ravimi- ja matusetoetuse eraldamine tehti eriolukorra ajal võimalikuks taotlusvoorude vahelisel ajal. 
Lavastuste festivalidel osalemise projektitaotlustesse oodatakse edaspidi täpsemat infot 
festivali/kutsuja/korraldaja poolt honorari jt tasude maksmise või mittemaksmise kohta. Korrastati ka 
rahajagamise korra punkti 4.2. sõnastusi preemiate jagamise osas ning asendati varasem 
konkursipreemia tunnustuspreemiaga (4.4.). Täpsustati etendajatele makstava tasu kasutamist 
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lavastusprojektides ning lisati punkti 2.1.6.. sõnastusse, et toetatakse üldjuhul ettevalmistavat ehk 
prooviperioodi. 

 
Valdkonnale olulise projektina tõstab sihtkapital esile Baltoscandali festivali, mis toimus 1.–4. juulini 
Rakveres. Tavapäraselt üle aasta toimuv rahvusvaheline kaasaegse etenduskunsti festival pidi 
ülemaailmse pandeemia tõttu muutma profiili ja programmis keskenduti eriolukorra tõttu 
edasilükkunud Eesti lavastuste esitamisele. Korraldajate poolt võetud risk festivali keerulistes 
tingimustes ellu viia sai igati õigustatud. Sisuliselt oli tegu esimese suurema teatrisündmusega peale 
kevadist eriolukorda, mis kujunes tähelepanuväärseks kogu aasta kontekstis. Seejuures paistsid 
korraldajad silma seatud piirangute eeskujuliku järgimisega, ilma et festivali õhkkond ja melu oleks 
olulisel määral kannatada saanud. 

 
Koroonaviiruse pandeemia tekitas väga suurt ebakindlust ja teadmatust tuleviku osas kogu 
valdkonnale, kuid kõige rohkem kannatasid etendustegevuse katkemise ja projektide edasilükkumise 
tõttu vabakutselised loovisikud. Kindlamalt said tunda end teatrites palgal olevad näitlejad, 
lavastajad, kunstnikud jm teatritegijad, kuid etenduste ärajäämine ja plaanide ümbertegemine külvas 
segadust kogu valdkonnale. Näitekunsti sihtkapitali poolt eraldati COVID-19 mõjude leevendamiseks 
eristipendium 107-le loovisikule kokku summas 59 000 eurot. Sihtkapital pidas oluliseks toetada 
eristipendiumiga võimalikult paljusid vabakutselisi teatritegijaid, mistõttu enamike stipendiumide 
suurus oli pigem sümboolne – 500 eurot. Suurema stipendiumi (1000 eurot) said peamiselt need, kel 
õpingute tõttu puudus võimalus saada lisatoetust Kultuuriministeeriumist loovisikute ja loomeliitude 
seaduse alusel. Seoses etenduste, festivalide jm sündmuste ärajäämise ning projektide 
edasilükkumisega esitati sihtkapitalile väga palju lepingu muutmise avaldusi ning loobuti saadud 
toetustest. Kuna reisimine oli olulisel määral piiratud, siis vähenes eelkõige reisitoetuste hulk. Paljud 
sündmused toimusid veebi teel ning ka lavastusprojektides arvestati üha enam veebiedastuse 
võimalustega. 

 
Näitekunsti sihtkapitali liikmed käisid toetust leidnud lavastuste etendustel ning said osa 
raamatuesitlustest, konverentsidest jm sündmustest nii füüsiliselt kohal viibides kui ka veebiülekande 
teel. Suurematest teatrifestivalidest külastati Baltoscandalit ja Draamat. 
 
Uusi stipendiume või programme ei algatatud, aga nagu eelpool öeldud, siis varasem 
konkursipreemia asendati näitekunsti tunnustuspreemiaga.  
 
Eriolukorrast tingitult tuli sihtkapitalil kohaneda veebikoosolekute pidamisega. Viidi läbi ka nn 
hübriidkoosolekuid, kus osad liikmed viibisid koosolekuruumis kohapeal ja teised liikmed või ka 
külalised veebi teel. Kuigi uus kord vajas harjumist ja tekitas algul vastuseisugi, siis saadud 
kogemused kinnitavad, et ka tulevikus võib veebi teel osalust arvestada. 
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Rahvakultuuri sihtkapital 
 

 
 
2020. aastal taotleti rahvakultuuri sihtkapitalilt toetust 1750 projektile, mis on eelmiste aastatega 
võrreldes enam kui 100 võrra vähem. Samas oli projektide kogusumma võrreldes 2019. aastaga 
umbes 370 000 euro võrra suurem. Rahuldati 52% taotlustest summas, mis moodustas vaid 35% 
küsitust. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud nii rahuldatud taotluste hulk (2019 oli see 60%) kui 
ka summad (2019 oli see 39%).  
 
Rahvakultuuri sihtkapitali haldusala võib jaotada tinglikult kaheks: kõigi kultuurivaldkondade 
harrastustegevus ja kitsamalt pärimuskultuuri puudutav professionaalne tegevus ja arendus. Lisaks 
on olulised taotlejad raamatukogud ja muuseumid. Alavaldkondade rohkusest ja mitmekesisusest 
tulenevalt on keeruline sõnastada konkreetseid tegevuse prioriteete. Jaotuse põhimõtted võrreldes 
eelmise aastaga oluliselt ei muutunud. Sihtkapital on püüdnud tagada võrdselt kõigi alavaldkondade 
jaoks oluliste üleriigilise tähtsusega projektide rahastamise. 2020. aastal oli suureks väljakutseks 
pandeemiast tingitud probleemide lahendamine.  
 
Senisest suuremat tähelepanu pöörati taotlejate nõustamisele. 6. mail korraldati virtuaalne infopäev, 
mille salvestis koos slaididega on järelvaadatav sihtkapitali veebilehel. Infopäeva eesmärgiks oli 
tutvustada raha jagamise korras tehtud muudatusi ja juhtida tähelepanu taotluste enamlevinud 
puudustele.  
 



Eesti Kultuurkapital Majandusaasta aruanne 2020 
 

25 
 

Kokkuvõtteks võib öelda, et rahvakultuuri sihtkapital on teinud oma parima, et toetada valdkonna 
tegijate initsiatiivi nii, et ükski alavaldkond ei jääks katmata. Sihtkapitali tegevusala 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.  

2020. aasta varakevadel viis sihtkapitali nõukogu raha jagamise korda sisse rea muudatusi. Suurema 
muudatusena loodi erialastipendiumi taotlemise võimalus, mis toetab rahvusvahelisel tasemel 
erialase enesetäiendamise võimalusi. Teise olulise teemana täpsustati Kultuurkapitali audiitorite 
ettepanekul tunnustuspreemiate jaotust, mille tulemusena tekkis kaks eraldi alajaotust: sihtkapitali 
tunnustuspreemiad ja valdkondlikud tunnustuspreemiad. Eraldi täpsustati valdkondlike 
tunnustuspreemiate taotlemise korda. Väiksemad muudatused puudutasid olemasolevate 
põhimõtete täpsemat sõnastamist ja täiendamist. Näiteks täpsustati kulude nimekirja, mida 
sihtkapital ei toeta.  
 
Aasta lõpus kerkis üles küsimus tegevustoetuste summa tõstmise osas, mis on aastaid jäänud samaks 
(17 000 eurot keskseltsi kohta). Otsustati, et summa tõstmist arutatakse 2021. aasta sügisel, piisavalt 
pikalt enne tegevustoetuste taotlemise vooru, ja teavitatakse kõiki asjassepuutuvaid organisatsioone 
muudatustest enne taotlemise tähtaega.  

 
2020. aasta suurim tegevuste mõjutaja oli koroonapandeemiast tingitud eriolukord, mis ajendas 
leidma tavapärasest erinevaid lahendusi sündmuste planeerimisel ja läbiviimisel. Pajudes neist 
muudatustest peitub potentsiaal uute mõjuvate lahenduste edasiarendamiseks ka peale pandeemia 
lõppu. Nii näiteks toimus Mardilaat virtuaalsena. Sisukad rahvarõivaste valmistamise koolitused 
jätkusid ka pandeemia ajal ja on nüüd loonud aluse USA väliseestlastele suunatud rahvarõivaste 
valmistamise veebikoolituse toimumisele. Erakordse sündmusena võib nimetada Vabaõhumuuseumi 
digijaane, mille käigus loodi kultuurilooliselt väga väärtuslikku videomaterjali. Maatasa folklooriklubi 
korraldas Tartu noorte folkloorifestivali asemel rahvusvahelise kõrgetasemelise virtuaalsündmuse 
Tartu Folk-off.  

 
Pandeemia mõju valdkonnale oli märkimisväärne, sundides paljusid taotlejaid projekte ümber 
kujundama, edasi lükkama või neist suisa loobuma. Seda näitab ka tagastatud, kasutamata või 
osaliselt kasutatud toetuste hulk, mis kahekordistus võrreldes 2019. aastaga ja toetustest loobumiste 
hulk, mis kolmekordistus. Pandeemia mõjutas ka sihtkapitali nõukogu tööd: terve aasta vältel oli 
võrreldes varasemaga oluliselt rohkem erakorralisi koosolekuid, mille peamiseks sisuks 
projektitaotluste muutmisettepanekute läbivaatamine ja kinnitamine.  
 
Mais toimus erakorraline toetuste jagamine nendele loomeisikutele, kelle sissetulekud pandeemia 
tõttu oluliselt vähenesid. Sellest toetusest sai rahvakultuuri sihtkapitali kaudu osa 57 inimest, keda 
toetati kokku 58 500 euroga. See taotlusvoor tõi esile mitmeid kultuurkapitali tegevusest sõltumatuid 
murekohti: näiteks jäid teistest toetustest kõrvale püsilepinguta kollektiivide juhendajad. Ka 
traditsioonilise käsitöö üksikmeistrid ja nende tööd vahendavad suuremad ettevõtted jäid halli alasse 
– erinevate toetusmeetmete vahele. Sihtkapital püüdis selliseid murekohti tasandada.  

 
Eksperdid on kursis enamiku oma valdkonna suurema mõjukusega sündmustega. Pandeemiaga 
seoses mitmed suursündmused ei toimunud või toimusid vähendatud kujul. Heaks näiteks siiski 
toimunud sündmustest võib tuua traditsioonilised Eesti Etno ja Laste Etno laagrid. Samuti Naiste 
tantsupeo ettevalmistusprotsess, mis vaatamata peo edasilükkamisele on eriolukorras edasi liikunud. 
Suureks väljakutseks aga ühtlasi ka võimaluseks oli tegevuste ülekandumine veebikeskkonda, mille 
paremad näited on toodud punktis 3.  
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Sihtkapital toetas 30 helisalvestiste projekti, mis olid seotud nii koorimuusika, pärimusmuusika kui ka 
sellel põhineva uusloomingu salvestamisega. Kokku toetati 76 trükise väljaandmist (sh laulikud, 
aastaraamatud ja perioodika), millest paljud keskenduvad kultuuripärandi ajalooliste ülevaadete ja 
(populaar)teaduslike artiklite avaldamisele.  

 
Pabertrükiste ja helikandjate kõrval on järjest rohkem taotlusi seotud veebiväljaannete toetamisega. 
Sihtkapitalis on kujunenud välja seisukoht, et selliste projektide mõjukus on suurem ja tootmise 
ökoloogiline jalajälg väiksem, mistõttu on sellised taotlused eelisseisus. Hea näitena võib tuua 
avalikult kättesaadavad Eesti Pärimusmuusika Keskuse regilaulu taskuhäälingud ning Eesti 
Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu lühifilmid traditsioonilistest käsitöötehnikatest.  
 
Uue stipendiumina algatati erialastipendiumi taotlemise võimalus, mis ei ole otse seotud 
loometööga, vaid rahvusvahelisel tasemel erialase enesetäiendamise võimaluse loomisega. Eeskätt 
on see suunatud välismaal õppivatele või ennast täiendavatele loomeisikutele.  

 
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.  

 
Rahvakultuuri sihtkapitalile laekub ka palju valdkondade üleseid taotlusi. Hetkel puudub süsteem, 
kuidas saaks mõnda head projekti toetada ka teisi sihtkapitale kaasates. Samuti vajavad täpsustamist 
sihtkapitalide omavahelise tööjaotuse küsimused. Piir huvitegevuse ja professionaalse tegevuse vahel 
on ebaselge ning sihtkapitalid tõlgendavad seda erineval viisil. Näiteks kui professionaalne helilooja 
loob muusikat või teeb seade nn rahvakultuuri ürituse (regionaalne laulupidu) tarbeks, siis kas loodav 
teos kuulub helikunsti alla või see on rahvakultuur?  

 
Kultuurkapital on siiani olnud taotlejasõbralik paindlik süsteem. Need väärtused võiks ka edaspidi olla 
olulised teenäitajad tänapäevases bürokratiseeruvas maailmas.  

 
Sihtkapital on sõltuv kogu kultuurivaldkonna rahastamise põhimõtetest ja poliitikast. Nii näiteks oli 
siiani paljude muuseumite jaoks Kultuurkapital ainus koht, kust on võimalik taotleda toetust näituste 
ja nende juurde käivate haridusprogrammide väljatöötamiseks. Jätkuvalt ei ole leitud lahendust juba 
2018. aasta auditist üles jäänud rahvakultuuri keskseltside rahastuse küsimusele, mis ettepaneku 
kohaselt peaks leidma lahenduse Kultuuriministeeriumi tasandil.  

 
Humanitaarteaduste, sealhulgas rahvusteaduste alarahastamine paneb märkimisväärse koormuse ka 
rahvakultuuri sihtkapitalile. Selle mure lahendamine eeldaks Kultuuriministeeriumi ning Haridus- ja 
Teadusministeeriumi tasemel arutelu, kuidas tagada rahvuskultuurile oluliste teadus- ja 
uurimisasutuste püsirahastus nii, et need ei sõltuks ühekordsetest Kultuurkapitali projektitoetustest 
ega seaks sihtkapitali sel viisil sundseisu. Kurvaks näiteks on selle teema juures Eesti 
Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv.  
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Kehakultuuri ja spordi sihtkapital  
 

 
 
Kehakultuuri ja spordi sihtkapital jätkas 2020. aastal varasemalt välja kujunenud põhimõtete 
järgimist. Veebruaris muudeti sihtkapitali raha jagamise korra punkti 2.3.2.2. „Regulaarse 
elutöötoetuse suurus“ ning uueks summaks määrati 770 eurot kvartalis. Septembris muudeti 
sihtkapitali raha jagamise korra punkti 1.7. „Projekti- ja tegevustoetuste eraldamine“ ning punkti 
2.2.3. „Aasta tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg“, kus 2021. aastaks tuleb aasta 
tegevustoetuste taotlused esitada poolaasta kaupa 20. novembriks esimese poolaasta kohta ning 20. 
maiks teise poolaasta kohta. Lisaks täpsustati detsembris mitteaktsepteeritavate kulude loetelu ning 
tehti täiendusi stipendiumide taotlemise tingimustes. 
 
Prioriteetideks olid peamiselt rahvaspordi ja teiste üleriigiliste projektide toetamine eesmärgiga 
laiendada spordi- ja liikumisharrastust. 
 
Sihtkapital sai talle pandud ülesannete täitmisega hästi hakkama. Kõik sihtkapitali liikmed panustasid 
iga jaotuse korral taotluste läbivaatamisse ning toetuste eraldamisel jõuti alati konsensuslikule 
otsusele. Aastaprojektide toetuste mahtu suutsime hoida püstitatud eesmärkide piires, 
tagasihoidlikumaks kujunesid vaid kirjastamise, loometöötoetuste ja tunnustuspreemia valdkonnad. 
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Olulisemaks muudatuseks oli aastase tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaja muutmine. 2021. 
aastaks tuleb aasta tegevustoetuste taotlused esitada poolaasta kaupa 20. novembriks esimese 
poolaasta kohta ning 20. maiks teise poolaasta kohta. 

 
Liikumisürituste kasv ja järjepidevus olid jätkuvalt sihtkapitali toetuste eraldamise prioriteediks. 
Piirangud ei võimaldanud laialdast ürituste läbiviimist ning mitmed rahvaspordiüritused jäid kahjuks 
toimumata.  

 
Maailmas levima hakanud viirus piiras nii võistluste korraldamist Eestis kui ka välismaal võistlustel 
osalemist. Palju oli eraldatud toetuste eesmärgi muudatusi, aruannete tähtaegade pikendamise 
taotlusi ja päris paljud planeeritud tegevused jäid üldse toimumata. Viiruse levikust tingitud piirangud 
ei võimaldanud kõiki eraldatud toetusi eesmärgipäraselt kasutada. Osal juhtudel lükati võistlusi ja 
võistlemisi edasi, osal juhtudel küsiti eraldatud toetused ka sihtkapitali poolt tagasi. 

 
Sihtkapitali liikmed külastavad aeg-ajalt erinevaid spordisündmusi ja enamike toetust saanud 
projektidega on sihtkapitali liikmed hästi kursis. Jätkuvalt olid suurimad neist kindlasti Rally Estonia, 
Tallinna maraton ning mitmed erinevad tiitlivõistlused, mis 2020. aastal Eestis aset leidsid. Olulisel 
määral toetati ka erialaste trükiste koostamist ja väljaandmist. 

 
Ühtegi uut stipendiumi ega toetuste programmi ei algatatud. Nagu eelpool mainitud, siis täiendati 
sportlasestipendiumi taotlemise tingimusi. 

 
Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali töö on hästi korraldatud. Taotluste läbivaatamise protsess on 
ekspertidele teada ja sellesse pühendutakse. Efektiivse töö alus on, et kõik oleks oma kodutöö 
korralikult teinud ning sihtkapitali koosseisus oleks eri tasandite ja valdkondade eksperte – tippsport, 
maakondlik sport, kompetents võistluste korraldamisest jne.  

 
Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali koosseis on ainsana kinnitatud aasta esimeses kvartalis, kõik teised 
sihtkapitalid on kinnitatud aasta kolmandas kvartalis. Sihtkapital tegi ettepanekud nii Kultuurkapitali 
juhtkonnale kui ka ministeeriumile, kuid kahjuks lahenduseni 2020. aastal veel ei jõutud. Endiselt 
oleme seisukohal, et mõistlik oleks ka kehakultuuri ja spordi sihtkapitali koosseis määrata samaks 
perioodiks analoogselt teiste sihtkapitalidega. 
 
 

Tõlkeprogrammide tegevus 
 
Kultuurkapitali tõlkeprogrammidele esitati 2020. aastal taotlusi 737 743 euro ulatuses ja eraldusi 
tehti 499 843 euro ulatuses. 
 

Traducta 
 
Traducta komisjoni eestvedamisel tõusis 2020. aastal Traducta eelarve seniselt 125 000-lt eurolt 
aastas 185 000-le eurole aastas. Eelnevalt oli Traducta tõlketoetuste summa püsinud muutumatuna 
enam kui kümme aastat. 
 
2020. aastal jaotati toetusi summas 181 472 eurot. Toetati 94 taotlust, neist 41 olid tõlketoetused ja 
53 väljaandmistoetused. Kokku toetati eesti kirjanduse tõlkimist 25-de keelde.  
 
2020. aastal sai otsa inglise tõlgete toetamiseks mõeldud 80 000 euro suurune English Wallet, mis 
asutati 2017. aastal eraannetuse toel. Ingliskeelsete tõlgete rahastamine toimub edaspidi Traducta 
põhieelarvest. 
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2020. aastal Traducta programmi rahastuse prioriteedid muutmist ei vajanud. Ekspertide üks 
prioriteete on olnud maksta tõlketoetust täismahus ehk vastavalt taotluses küsitud (põhjendatud) 
summale. Traducta tõlkekomisjoni toetuste jagamise strateegia lähtub endiselt eesmärgist toetada 
eesti kirjanduse kõrgetasemelisi tõlkeid. Jätkuvalt on komisjoni strateegiaks otsetõlgete toetamine, 
erandeid on võimalik teha üksnes juhul, kui otsetõlke võimalus puudub.  
 
2020. aastal tegi rõõmu suur erinevate keelte hulk (25 keelt), millesse eesti kirjandust soovitakse 
tõlkida.  
 
Traducta komisjon koosneb oma ala professionaalidest, kes tegutsevad asjatundlikult ja üksmeeles. 
Kõik aasta jooksul ette tulnud keerukamadki küsimused on saanud kõiki osapooli rahuldavad 
lahendused – eesti kirjanduse tõlketoetuste jagamine on heades kätes. 2020. aastal otsustas 
komisjon sihtkapitalide eeskujul valida endale esimehe, kes esindaks komisjoni suhtluses 
Kultuurkapitaliga ning juhataks koosolekuid.  
 

Hieronymus 
 
Hieronymuse programmi eesmärk on toetada oluliste maailmaklassikasse kuuluvate teoste eesti 
keelde tõlkimist, rõhuasetusega vanemal ilukirjandusel, mille koht on kirjanduskaanonis kindel, kuid 
mis on jäänud eesti lugejale veel tõlkes kättesaamatuks. Toetuste määramisel jälgitakse tasakaalu eri 
perioodidel ja kultuuriruumides loodud teoste osas. Seetõttu oli hea meel, et 2020. aastal lisandus 
avaldamisnimekirja mitmeid olulisi tekste vanemast ajast, nagu Sappho luulekogu, Gan Bao teos, 
Ragnari saaga, Laurence Sterne’i „Härra Tristram Shandy elu ja arvamused“, George Elioti 
„Middlemarch“, ja et täidetud saavad ka mitmed tõlkelüngad uuemas Euroopa kirjanduses (Sadeq 
Hedayati ja Dostojevski jutuvalimikud, Thomas Bernhardi „Metsaraie“ jt). Võib olla rahul, et 2020. 
aastal algatatud uute tõlkeprojektide ajaline ja geograafiline haare on lai, alates 7. sajandist eKr kuni 
20. sajandini. Uusi tõlkeid on tulemas vanakreeka, hiina, vanaislandi, pärsia, saksa, vene, poola, rootsi 
ja inglise keelest. 
 
2020. aastal ilmus Hieronymuse sarjas raamatuid vähe, ainult neli. See oli suuresti tingitud sellest, et 
koroonaepideemia ja kehtestatud piirangud lõid kirjastajate plaanid segamini. Samas on ilmunud 
raamatud (vt nimekiri allpool) oluline täiendus Eesti tõlkekirjandusse. 
 
Hieronymuse sari on kirjanduspildil ennast nähtavaks teinud, sarja raamatud on pälvinud heldet 
arvustamist ja Kultuurkapitali tõlkeauhinna nominatsioone. Klassikalise ilukirjanduse tõlkimise alal on 
sari selgesti teadvustunud nii lugejate kui ka tõlkijate ja kirjastuste seas.  
 
Tulevikku vaadates tahaks aga juhtida tähelepanu sellele, et programmi rahastus vajab täiendust. 
Oleme seni saanud kõik sisukad taotlused rahuldada tänu sellele, et esimesel aastal olid 
sihtannetustest laekunud rahad suuremad ja et programm alustas tegutsemist poole aasta pealt. 
Ajapikku on jääk jäänud väiksemaks. 
 
Hieronymuse sarja avaldamise nimekirja lisandus 2020. aastal 12 teost: 

- Fjodor Dostojevski kogumik „Krokodill ja teisi jutte“, tõlkija Ants Paikre, kirjastaja Ilmamaa 
- Stefan Żeromski, „Ohus on kevadet“ (Przedwiośnie), tõlkija Hendrik Lindepuu, kirjastaja 

Hendrik Lindepuu Kirjastus 
- Laurence Sterne, „Härra Tristram Shandy elu ja arvamused“ (The Life and Opinions of 

Tristram Shandy), tõlkija Kersti Unt, kirjastaja Varrak 
- Sappho kogumik „Luuletused ja fragmendid“, tõlkijad Carolina Pihelgas ja Neeme Näripä, 

kirjastaja Kirjastus Kaksikhammas 
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- Gan Bao, „Vaimude otsija kirjad“ (Soushen ji), tõlkija Jekaterina Koort, kirjastaja Originaalne 
KesKus OÜ 

- Stig Dagerman, „Pulmasekeldused“ (Bröllopsbesvär), tõlkija Mattias Mäestu, kirjastaja Eesti 
Raamat 

- Sadeq Hedayati lühijutuvalimik (pärsia keelest), koostaja, tõlkija ja järelsõna kirjutaja Üllar 
Peterson, kirjastaja Ilmamaa 

- Henry James, „Tuvi tiivad“ (The Wings of the Dove), tõlkija Krista Kaer, kirjastaja Varrak 
- George Eliot, „Middlemarch“, tõlkija Triinu Pakk, kirjastaja EKSA 
- John Dos Passos, „USA triloogia II: 1919“, tõlkija Olavi Teppan, kirjastaja Kirjastus Koolibri 
- Thomas Bernhard, „Metsaraie“ (Holzfallen), tõlkija Heli Mägar, kirjastaja EKSA 
- Ragnari saaga, tõlge, kommentaarid ja saatesõna Askur Alas, kirjastaja Vanemspetsialistid OÜ 

 
Sarjas ilmus 2020. aastal 4 teost: 

- Witold Gombrowicz, „Ferdydurke“, tõlkija Hendrik Lindepuu, toimetanud Leelo Laurits; 
järelsõna: Hendrik Lindepuu; kujundanud Mari Kaljuste. Hendrik Lindepuu Kirjastus 

- Emmanuel Roidis, „Naispaavst Johanna“ (Πάπισσα Ιωάννα), tõlkija ja saatesõna autor Kalle 
Kasemaa, kujundanud Mari Kaljuste. Kirjastus Ilmamaa 

- Franz Kafka, „Kirjad Felicele ja muu kirjavahetus kihluseajast“ (Briefe an Felice und andere 
Korrespondenz aus der Verlobungszeit), tõlkija Mati Sirkel, toimetanud Margit Langemets; 
kujundanud Mari Kaljuste. Kirjastus Verb 

- „Naised, šaakalid ja muud inimloomad. Vana-India jutte“ koostaja ja tõlkija Martti Kalda. 
Kirjastus Ilmamaa  

 
Koroonaviiruse tõttu ei toimunud 2020. aastal raamatute avalikke esitlusi. Sarja raamatute 
tutvustamisega plaanitakse jätkata, kui kooskäimine on taas turvaline. 
 
Sarjas ilmunud Hendrik Lindepuu tõlgitud Witold Gombrowiczi „Ferdydurke“ pälvis nominatsiooni 
2020. aasta Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade kategoorias ilukirjanduslik 
tõlge võõrkeelest eesti keelde.  
 
30. juulil 2020 registreeriti sarjale oma ISBN kood: 9789916400012 (sari „Hieronymus“). Sellest alates 
tuleb sarja ISBN kood märkida kõikide sarjas ilmuvate raamatute tiitlipöördele.  
 

Avatud Eesti Raamat 
 
Programmi komisjoni sisuline töö on jätkunud sarnaselt eelmiste aastatega ega ole vajanud olulisi 
muudatusi. Silmas on peetud võimalikult avarat keelelist ja ajalist mõõdet, võimaluse korral on 
eelistatud toetada maailma mõtteloo klassikat, aga see sõltub eelkõige tõlkijate ja kirjastuste 
soovidest ja võimetest. Komisjon tõstab 2020. aasta uutest projektidest esile eelkõige kolme 
hädavajalikku ülevaateteost: Tomáš Garrigue Masaryki „Vene ajaloo- ja religioonifilosoofiast“ (tlk 
Simo Runnel); Vassili Zenkovski „Vene filosoofia ajalugu“ (tlk Hillar Künnapas; mõlemad annab välja 
kirjastus Ilmamaa) ja Roger Scrutoni „Moodne filosoofia“ (tlk Märt Väljataga, väljaandja EKSA).  
 
Sarja edenemine ja tulemuslikkus sõltub eelkõige tõlkijatest ja kirjastustest, kellelt on järjepidevalt 
palutud tähtaegadest kinni pidamist. 
 
Lisaks kirjastustelt ja tõlkijatelt tulnud ettepanekutele, on teoste tõlkeid algatanud ka komisjon ise. 
Üheks prioriteediks on siin vene klassikalise filosoofiapärandi ja vastavate ülevaateteoste tõlkimine 
eesti keelde, mis veel mõni aasta tagasi olid meie kultuuris täielikult puudu.  
 
Tõlgitavate teoste või nende täiendavate sisuosade tõlgete nimekirja lisandus 2020. aastal 24 uut 
teost või nende osa, neist I poolaastal 15 teost või nende osa: 
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- Marshall Sahlins, „Kiviaja majandus“, tõlkija Tõnu Ülemaante, Kirjastus Ilmamaa 
- Albert Einstein, „Üldrelatiivsusteooria alused“, tõlkija Piret Kuusk, Kirjastus Ilmamaa 
- Kogumik „Nidānasam̥yukta“, tõlkija Mait Raun, Kirjastus Ilmamaa 
- Hayden White, „Metaajalugu: Ajalooline kujutlus 19. sajandi Euroopas“, tõlkija Kalle Hein, 

EKSA  
- Maurice Maeterlinck, esseekogumik „Vagurate aare“, tõlkija Maria Einman, EKSA 
- Tomáš Garrigue Masaryk, „Vene ajaloo- ja religioonifilosoofiast“ I köide, tõlkija Simo Runnel, 

Kirjastus Ilmamaa 
- François de La Rochefoucauld, „Mõtisklused ehk Moraalsed sententsid ja maksiimid“, tõlkija 

Mirjam Lepikult, Kirjastus Ilmamaa 
- Bernard Williams, „Eetika ja filoosoofia piirid“, tõlkija Märt Väljataga, EKSA 
- Georges Dumézil, artiklikogumik „Eskiisid mütoloogiast“, tõlkija Anti Saar, Tartu Ülikooli 

Kirjastus  
- Rudolf Arnheim, „Visuaalne mõtlemine“, tõlkija Ene-Reet Soovik, Eesti Kunstiakadeemia 
- „Milindapañha“, tõlkija Märt Läänemets, Kirjastus Ilmamaa 
- Herbert Marcuse, „Ühemõõtmeline inimene“, tõlkija Hillar Künnapas, EKSA 
- Sergei Eisensteini kunstiteoreetiliste tööde kogumik, tõlkija Enn Siimer, Tartu Ülikooli 

Kirjastus 
- John Losee, „Ajalooline sissejuhatus teadusfilosoofiasse“, tõlkija Tiiu Hallap, Tartu Ülikooli 

Kirjastus 
- Yannis Papadopoulos, „Kriisis demokraatia?: Poliitika ja valitsemine“, tõlkija Erkki Bahovski, 

Tallinna Ülikool 
 
Avaldamise nimekirja lisandus II poolaastal 9 uut teost või nende osa: 

- John Kenneth Galbraith, „Külluseühiskond“, tõlkija Järvi Kotkas, Kirjastus Ilmamaa 
- David Walter Hamlyn, „Metafüüsika“, tõlkija Märt Väljataga, EKSA 
- Nāgārjuna „Mūlamadhyamakakārikā“ jt teoste tõlkimine, tõlkijad Mait Hando Raun ja Andres 

Herkel, Kirjastus Ilmamaa 
- Arthur Stanley Eddington, „Füüsikalise maailma olemus“, tõlkija Laurits Leedjärv, Kirjastus 

Ilmamaa 
- Vassili Zenkovski, „Vene filosoofia ajalugu“ I poole tõlkimine, tõlkija Hillar Künnapas, Kirjastus 

Ilmamaa 
- Pavel Florenski tööde valimiku „Ikonostaas: Töid esteetikast“ , tõlkija Erle Nõmm, Kirjastus 

Ilmamaa 
- Albert Einstein, „Eri- ja üldrelatiivsusteooriast“, tõlkija Piret Kuusk, Kirjastus Ilmamaa 
- Moše Hajim Luzzatto, „Filosoof ja müstik“, tõlkija Kalle Kasemaa, Kirjastus Ilmamaa 
- Roger Scruton, „Moodne filosoofia“, tõlkija Märt Väljataga, EKSA 

 
Seega on 2020. aastal toetatud 24 uue teose või varem tõlgitud teose lisaosade tõlget, neist 
kirjastuselt Ilmamaa 13, Emakeele Sihtasutuselt (EKSA) 6, Tartu Ülikooli Kirjastuselt 3 teost, Tallinna 
Ülikooli Kirjastuselt 1, Eesti Kunstiakadeemialt 1 teos. Programmist toetatakse ka teoste koostamist, 
järelsõnastamist ja kommenteerimist ning osaliselt raamatute avaldamist (toimetamine, litsentsitasu) 
ja e-raamatute koostamist. 
 
2020. aastal ilmus AERi sarjas 18 raamatut, neist kõik esmatrükid (kirjastuselt Ilmamaa 9, Tartu 
Ülikooli Kirjastuselt 7 ja Emakeele Sihtasutuselt 2). 
I poolaastal ilmus AERi sarjas 9 teost: 

- Lev Šestov, „Potestas Clavium“, tõlkija Ants Paikre, Kirjastus Ilmamaa 
- Max Wertheimer, „Produktiivne mõtlemine“, tõlkija Toomas Rosin, Kirjastus Ilmamaa 
- Johann Wolfgang von Goethe, „Oma elust: Luule ja tõde“, tõlkija Ilmar Vene, Kirjastus 

Ilmamaa 
- Theodor Adorno, „Uue muusika filosoofia“, tõlkija Jaan Ross, Tartu Ülikooli Kirjastus 
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- Arnold van Gennep, „Siirderiitused“, tõlkija Anti Saar, Tartu Ülikooli Kirjastus 
- Bronisław Malinowski, „Maagia, teadus ja religioon ning teisi esseid“, tõlkija Olavi Teppan, 

Tartu Ülikooli Kirjastus 
- Jean de La Bruyère, „Inimtüübid ehk meie ajastu kombed“, tõlkija Mirjam Lepikult, Kirjastus 

Ilmamaa 
- Vassili Kandinsky, „Vaimsusest kunstis, eriti maalikunstis. Punkt ja joon tasapinnal“, tõlkijad 

Krista Simson ja Mall Ruiso, Kirjastus Ilmamaa 
- Quentin Skinner, „Uusaegse poliitilise mõtte alused“, tõlkija Triinu Pakk, EKSA 

 
II poolaastal ilmus AERi sarjas 9 teost: 

- Wilfred Cantwell Smith, „Religiooni tähendus ja ots“, tõlkija Mihkel Niglas, Tartu Ülikooli 
Kirjastus 

- Hilary Putnam, „Kolmekordne lõng: vaim, keha ja maailm“, tõlkija Tiiu Hallap, Tartu Ülikooli 
Kirjastus 

- Marshall McLuhan, „Gutenbergi galaktika“, tõlkija Toomas Rosin, värsid tõlkis Kersti Unt, 
Kirjastus Ilmamaa 

- Margaret Mead, „Sugu ja temperament kolmes primitiivses ühiskonnas“, tõlkija Tõnu 
Ülemaante, Kirjastus Ilmamaa 

- Upanišadid, tõlkija Mait Hando Raun, Kirjastus Ilmamaa 
- Gottfried Wilhelm Leibniz, „Valitud kirjad ja tööd“, tõlkija Margus Ott, Kirjastus Ilmamaa 
- Gilbert Ryle, „Vaimu mõiste“, tõlkija Uku Tooming, Tartu Ülikooli Kirjastus 
- Benedict Anderson, „Kujutletud kogukonnad“, tõlkija Kalle Hein, Tartu Ülikooli Kirjastus 
- Erich Fromm, „Põgenemine vabaduse eest“, tõlkijad Tõnu Ülemaante ja Tiina Sammelselg, 

EKSA 
 
Programmis oli möödunud aastal suurima mahuga kirjastaja Ilmamaa, kellele järgnes Tartu Ülikooli 
Kirjastus. See teeb sarja väljaandjate poolest Tartu-keskseks, kuid see on seletatav osalt ka Tallinna 
Ülikooli (TLÜ) kirjastuse oma sarjade väljaandmisega, kuhu koondub suuresti tallinlaste jõud või 
Tallinna suurkirjastused oma plaanide või võimalustega. Etteruttavalt öeldes on 2021. aastal siiski 
Tallinna kirjastuste, st TLÜ ja EKSA osakaal AERi sarjas suurenemas. Filosoofiliste tekstide asjatundlike 
tõlkijate arv on Eestis piiratud ning nende loomingule pole ka avaldamiskoha leidmisel raskusi. Eesti 
kultuuri rikastamise vaatekohast on tähtis selliste tekstide ilmumine sõltumata avaldamiskohast või 
-viisist. 
 
AERi programmi seniseid tulemusi ja ilmumisel olevate teoste loodetavat valmimist silmas pidades 
julgeme arvata, et sarja panus Eesti kultuuri on olnud ja on ka lähitulevikus märkimisväärne. 2020. 
aasta lõpuks oli AERi sarjas ilmunud 242 teost (arv on tinglik, siia hulka pole arvestatud uustrükke 
ning teose ilmumist mitme raamatuna). Kümnest raamatust on valminud ka e-raamatu formaat 
(epub). Ilmumas on ligi saja teose tõlked. 
 
AERi programm on saanud sellises mahus tegutseda tänu annetustoetusele. Praegu toetab sarja SA 
Postimehe Fond 130 000 euroga aastas. 2016. aastal sõlmitud annetusleping kehtib viis aastat ja 
lõpeb 2021. aasta esimese poolega.  
 
Kirjastuse Ilmamaa ettepanekul tellis Eesti Kultuurkapital Mart Andersonilt AERi sarja 
stiilitäiendusena Classical Garamondi põhitähestikule ladina tähestiku täiendused Lääne-, Kesk-, 
Lõuna- ja Ida-Euroopa ning Tiibeti tähemärkidele. Litsents soetati Kultuurkapitali halduskulude arvelt. 
 
30. juulil 2020 registreeriti sarjale oma ISBN koodi 9789916400005 (sari „Avatud Eesti Raamat“), mis 
tuleb edaspidi trükkida kõigi sarjas ilmuvate raamatute tiitlipöördele. 
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Maakondlike ekspertgruppide tegevus 
 
2020. aastal taotleti maakondlikelt ekspertgruppidelt toetusi, stipendiume ja preemiaid kokku 4,6 
miljoni euro ulatuses ning eraldusi tehti kokku 2,1 miljoni euro ulatuses. 
 

 
 
 
Järgnevalt ülevaade ekspertgruppide 2020. aasta tegevusest, mille on sõnastanud ekspertgrupid. 
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Harjumaa ekspertgrupp 
 

 
 
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 poolt (v.a Tallinn) 
taotletavaid projekte ja maakondlike loomeliitude või loominguliste kollektiivide tegevust. Eesmärgi 
täitmiseks toetab ekspertgrupp projekte järgmistes valdkondades: maakondlikke kultuuri- ja 
spordiprojekte; maakonna kultuurilugu kajastavate materjalide väljaandmist; maakonnas tegutsevaid 
kunstiliikide ja spordialade harrastajaid või harrastajate gruppe ja maakonnas tegutsevaid 
väljapaistvaid kultuuri- ja sporditegelasi. 
 
2020. aasta „teemaks“ oli COVID-19, mis tõi kaasa uue olukorra kogu riigi majandamises ja 
kultuurikorralduses, selle tarbimises ja teostamises. Olukorra tulemusel said paljud taotlused eitavaid 
vastuseid seoses kiire epidemioloogilise olukorra muutumisega taotluste esitamise ja otsustamise 
vahelisel perioodil, mis ei võimaldanud paljusid taotlusi rahuldada, kuna eralduste otsustamise käigus 
oli teada, et soovitud eesmärke ei ole võimalik täita. Samuti vähenes taotluste esitamine, mis eriti tuli 
esile 99. jaotuses, kus taotlejatel puudus kindlus oma ettevõtmiste ja eesmärkide teostamise 
võimalikkuses. Kõik eelnev põhjustas majanduslikult keerulisi situatsioone, seda eriti vabakutseliste 
loomeinimeste igapäevases tegevuses, ning paljude sündmuste edasilükkumist ja tühistamist.  
 
Kõige suuremaks alaliigiks taotlustes ja eraldustes on Harjumaal kujunenud kontserttegevus, eriti 
soolo- ja kammermuusika kontsertide korraldamine. Sellele järgnevad võrdselt rahvakultuuri- ja 
spordialane tegevus. Jätkuvalt peame oluliseks maakonna kultuuri- ja spordiorganisatsioonide 
toetamist nii nende alaliikide liikmete koordineerivaks tegevuseks kui ka maakondlike sündmuste 
korraldamiseks. Oluliselt vajavad toetamist maakonna orkestrid (puhkpilli-, keelpilli- ja 
sümfooniaorkester) ja nende dirigendid. Jätkuvalt toetame kultuuri- ja spordiaktivistide 
tunnustamist, kuid tunnustussündmuste korraldamine ei olnud käesoleval aastal võimalik.  
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Ekspertgrupi poolt eraldatavad toetused on maakonnas äärmiselt tähtsal kohal, mis annavad 
lisaväärtust ja vahest ka ainuvõimaluse nii üksikule tegijale, kohalikule omaalgatusele, kogukondlikule 
tegevusele kui ka maakondlikule tegevusele.  
 
Jätkuvalt on problemaatilised taotlused suurte eelarvetega ning vabariiklike organisatsioonide 
toetused ja sündmused. Teiseks murekohaks on vajalike lisadokumentide puudumine. Kõigi 
probleemide põhjus seisneb selles, et taotlejad ei tutvu eelnevalt Kultuurkapitali üldkorraga ja 
maakonna raha jaotamise kordadega. 
 
Harjumaa ekspertgrupp töötab väga heas õhkkonnas ja koostöös ning eksperdid on oma töös 
põhjalikud ja kaalutlevad. 
 

Hiiumaa ekspertgrupp  
 

 
 
Hiiumaa ekspertgrupi tegevuse üldised eesmärgid ning ka igakordsed raha eraldamised lähtuvad 
mitmetest asjaoludest. Ühest küljest peab kohapealne kultuuri- ja spordielu olema aktiivne ja 
mitmekülgne aastaringselt ning ei tohiks kuidagi kannatada väikese rahvaarvu, piiratud 
eelarvevõimaluste ega merelise asukoha tõttu. Teisalt tähendab elu saarel ka seda, et väljaspool 
kodusaart midagi korraldamas, esinemas, esindamas või täiendamas käies on rahalised väljaminekud 
oluliselt suuremad või sellised, mida muude piirkondade kultuuri- ja sporditegijatel üldse pole. 
 
Ekspertgrupi liikmed peavad oluliseks jälgida projektide järjepidevust, arengut ning taotluste 
korrektsust ses osas, et sellest tuleks välja sündmuse suunitlus, seotus kodusaarega ning kohaliku 
kogukonna ja spordi- ning kultuuritegijate kaasatus. Ei saa tähelepanuta jätta, et kuna muust ilmast 
merega eraldatud elukeskkond loob head eeldused mitmekülgse loomingu viljelemiseks, on end 
saare ja siinsete tegemistega sidunud paljud valdkonna tegijad, mis üha enam annab ka tooni 
taotlustes, mis ekspertgrupi liikmeteni jõuavad.  
 
Kokkuvõtvalt võib hinnata, et ekspertgrupi liikmete väga erinev taust ning pikaajalised kogemused 
lõid olukorra, kus valdavas osas oldi taotluste eelneva läbitöötamise ja ühiste kohtumiste ning 
sealsete arutelude tulemusel väga üksmeelsed. Ekspertgrupp teadis tervikuna seeläbi päris täpselt 
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taotlejate võimalusi ja võimekusi nii sündmuste elluviimise tagamisel kui täiendavate 
finantseeringute hankimisel, mis oluliselt lihtsustas toetuste määramist. 
  
Ekspertgrupi eesmärgid on püsinud samased juba mitmeid aastaid ning erinevate ekspertgrupi 
koosseisude ajal ning ka möödunud aasta jooksul jäid need muutumatuks. Otseseid toetamise 
eelistusi või prioriteete ei ole võimalik eraldi välja tuua. Pigem tuli rahastusotsuste tegemisel lisaks 
kõigele muule võtta arvesse tundmatu muutujana COVID-faktorit, mis kas võimaldas mõnd plaanitud 
projekti ellu viia või mitte.  
 
COVID-i mõju ekspertgrupi tööle saab hinnata eelkõige neljast aspektist: 
- ekspertgrupp pidi menetlema taolisi taotlusi, millega varem polnud kokku puutunud (nt 
loomeisikute eristipendium); 
- oluliselt on suurenenud avalduste hulk eraldatud toetuste tähtaja pikendamiseks; 
- oluliselt on suurenenud tagastatud toetuste hulk, mida tulenevalt piirangutest polnud võimalik 
kasutada; 
- uute toetuste määramisel pidi ekspertgrupp väga tihti arutama taotlusesse kantud tähtaegu ning 
vajaduse korral tegema taotlejale ettepaneku projekti elluviimise tähtaja pikendamiseks. 
 
Maakonnas tervikuna andis eelkõige tooni asjaolu, et paljud nii ühekordsed kui ka pikkade 
traditsioonidega sündmused jäid kas ära või lükati kriisi tõttu edasi. Elanikkonnal oli oluliselt vähem 
võimalusi vaba aja veetmiseks ning ühistegevuseks, mis mõjus negatiivselt nii tegevuste läbiviijatele 
kui ka publikule. Pikk piiranguteperiood mõjus kindlasti pärssivalt nii spordi- ja kultuurisündmuste 
korraldamisele, nendest osavõtule kui ka huvitegevuste (taas)käivitamisele. 

 
Olulistest sündmustest soovib ekspertgrupp ära märkida, et Kärdla kiriku pikaaegsete 
renoveerimistööde järel on nüüd saarel ainulaadne esinemispaik, mis jääb hiidlasi ja Hiiumaa külalisi 
loodetavasti teenima väga pikaks ajaks. Suur rõõm on, et Naaditeater on vaikselt, aga järjepidevalt 
Hiiumaa teatrileeki elus hoidmas. Hiiumaa on mereriigina uhke ja elab kaasa saare noorpurjetajatele, 
kes nii Eestis kui ka kaugemal suuri tegusid teevad. Kogu spordisektori rõõmuks võib uue 
maakondliku spordikeskuse valmimise järel loota, et tulevatel aastatel kasvab oluliselt spordiga 
tegelevate laste ja noorte hulk ning seeläbi tõuseb ka üldine sportlik aktiivsus. Uhiuue Käina kardiraja 
valmimine toob ehk taas kaardile tagasi üsna unustusehõlma vajunud kardispordi, milles Hiiumaa 
noored on kunagi suuri tegusid teinud. 
 
Põnevad on tegevused kultuuriresidentuurides, millest mõni juba tegutsemas ja mõned ehk üsna pea 
tegevusteks avanemas. Rõõmustavad järjepidevad arengud üksikute, aga põnevate objektidega (nt 
igasuvised näitused Reigi pastoraadis, kontserdid ja teatrietendused Soonlepa karjamõisas jne). 
 
Loodetavasti jõuavad planeeritud mahus lõpule Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse renoveerimistööd, mis 
annaks uue hingamise ja lisaks palju uusi tehnilisi võimalusi Lõuna-Hiiumaa kultuurielu rikastamiseks. 
Ehk viiakse edukalt lõpule ka aastakümneid olulist tähelepanu vajanud Kärdla kultuurikeskuse 
rekonstrueerimistööd ning saab teoks Eri Klasi kunagine unistus, et kodusaarel oleks nimevääriline 
Hiiumaa Kultuuri Maja.  

 
Uusi stipendiume või toetuste programme ekspertgrupp möödunud aastal ei algatanud.  

 
Ekspertgrupi tegevus on kindlasti oma eesmärki täitnud ning oma otsuste kaudu tugevdanud oluliselt 
kohalikku spordi- ja kultuurimaastikku.  
 
Kui ühest küljest on taotlejate hulgas väga palju neid, kes projekte kirjutanud ja taotlusi esitanud 
aastaid ja aastakümneid, siis hea meel on näha ka kasvavat noorte hulka, kes on uute ideede ning 
tegevustega kohalikku spordi- ja kultuurielu oluliselt rikastamas ning oma tegevusele ja 
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arengusoovidele kas iseseisvalt või koos juhendaja, treeneri või vanematega täiendavat 
finantseerimist otsimas. 
 

Ida-Virumaa ekspertgrupp 
 

 
 
Ida-Viru ekspertgrupi jaotuspõhimõtted on suunatud maakondliku kultuuri ja spordielu sisulisele 
arendamisele, arvestavad taotlejate vajadustega ja on kooskõlas Kultuurkapitali eesmärkidega ning 
samas püüame uute projektidega rikastada maakonda. Nendest põhimõtetest lähtutakse raha 
jagamisel ning otsused sünnivad ühiste arutelude tulemusel. 
 
Kõik maakonna jaoks olulised ja traditsioonilised üritused said ekspertgrupi toetuse. Kahjuks mitte 
kõiki toetatud üritusi ei saanud aga piirangute tõttu korraldada ja mitmel puhul ka toetus tagastati. 
 
2020. aastal anti ka lisatoetuseid. III jaotuses anti erandkorras COVID-19 puhangu tõttu lisatoetusi 
ekspertgrupilt juba toetuse saanud üritustele, sest tundus oluline, et need vähesed üritused, mida oli 
võimalik läbi viia, saaks korralikult läbi viidud. 
 
Seoses koroonaviiruse levikuga vähenes sel aastal taotluste arv rohkem kui 100 võrra ja taotletud 
summa 50 000 euro võrra. 
 
Paljudel taotlejatel jäid ära välissõidud võistlustele ja konkurssidele, seda oli kõige rohkem näha just 
spordi valdkonnas. Samuti ei olnud võimalik korraldada kõiki traditsioonilisi üritusi. Seetõttu oli igas 
jaotuses tagastuste ja loobumiste hulk päris suur. 
 
Taotluste arv on küll väiksemaks jäänud, kuid ekspertidelt küsitud summad suurenevad. Ekspertgrupi 
toetuste osakaal maakonnas toimuvate ürituste korraldamisel on oluline ja mõnede suuremate 
projektide puhul küll väike, kuid see annab korraldajale teadmise, et tema üritus on maakonna vaates 
ka Kultuurkapitalile oluline. 
 
Uusi stipendiume või toetuste programme ekspertgrupp ei algatanud.  
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Probleeme ekspertgrupi töös ei esinenud. Koosolekute käigus toimus alati konstruktiivne arutelu, 
ekspertide seisukohad ja arvamused olid põhjendatud, objektiivsed ja kaalutletud. Rõõmustab, et 
maakonna loomeinimesed on hakatud taotlema rohkem loomingulisi stipendiume või 
loometöötoetuseid ja ka juubelitoetused on poolehoidu leidnud. 
 
Aastapreemiate kandidaatide valimisel püüti esile tuua ja premeerida uusi ning noori tublisid tegijaid, 
kes sel aastal silma paistsid. Vaatamata raskele aastale, kus ürituste korraldamine oli keeruline, oli 
tore, et preemiatele laekus palju toetust väärivaid kandidaate, kelle hulgast oli valikute tegemine 
ääretult raske. Seetõttu anti välja ka seitse tunnustuspreemiat. Preemiaid ei õnnestunud kätte anda 
traditsiooniliselt 30. detsembril Jõhvi kontserdimajas seoses keerulise koroonapandeemiast tingitud 
olukorraga, aga preemiad viidi igale saajale isiklikult kätte nende töökohale. Lisaks anti võimalus 
soovi korral üleandmisel osaleda tööandjal, omavalitsuse esindajal või koostööpartneritel. Preemiate 
üleandmised olid väga südamlikud ja emotsionaalsed. Kõik preemiasaajad said piletid Eesti Kontserdi 
kontserdile, et seda toredat traditsiooni mitte lõhkuda. Sellist ürituse formaati võib kaaluda ka 
edaspidi, juhul kui piirangud ei võimalda siseruumides suuri kogunemisi teha. 
 
Ida-Virumaa ekspertgrupi selle aasta uutest huvitavatest projektidest võib välja tuua järgmised: Duo 
SaboK tsirkuseetenduse „Don't leave me hanging“, Ida-Virumaa integratsioonikeskuse konverentsi 
„Tolerantsus ja massmeedia mitmerahvusvahelises regioonis“, Kohtla-Järve Gümnaasiumi Ida-
Virumaa noorte omaloominguliste luuletuste konkursi korraldamise ja KOHT 37 üritused, Rural Urban 
Art MTÜ Tänavakunstifestivali korraldamise, Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi Ukraina 
rahvakultuuri lauamängu tõlkimise eesti keelde, Alutaguse liikumissarja ja Ida-Virumaa maastikuratta 
õhtusõidud. 
 
2020. aastal toetati ka trükiste väljaandmist, nagu näiteks Sillamäe Muuseumi „Ida-Virumaa 
põhjaranniku radadel“ trükkimist vene keeles ja Veera Kruglova raamatu „Vana narvalanna 
märkmed“ kirjastamist (Kirjastus Ilmamaa OÜ). 
 



Eesti Kultuurkapital Majandusaasta aruanne 2020 
 

39 
 

Jõgevamaa ekspertgrupp 
 

 
 
Jõgevamaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada 
igakülgselt Jõgevamaa kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku 
identiteedi hoidmist. Jõgevamaa ekspertgrupp eelistab toetada maakonna seisukohalt oluliste ja 
traditsiooniliste kultuuri- ning spordiürituste korraldamist ja läbiviimist Jõgeva maakonnas ning 
projekte, mille teostajad tegutsevad Jõgevamaa kultuuriruumis.  

 
Jõgevamaa ekspertgrupi suunad 2020.a jooksul ei muutunud. Rahastamisotsuseid tehes püüdis 
ekspertgrupp toetada maakonna kultuuripilti rikastavaid sündmusi, mis olid suunatud suuremale 
arvule külastajatele või osavõtjatele. Eralduste tegemisel peeti silmas ka piirkondlikku jaotust. 

 
Koroonaviiruse tõttu jäid paljud sündmused kahjuks ära (sh maakonna laulu- ja tantsupidu „Pilve 
piiril“, kabe Euroopa meistrivõistlused). Kehtestatud piirangute tõttu toimusid mõned üritused 
planeeritust erinevas vormis. Taotluste esitamisel olid paljud korraldajad väga optimistlikult 
meelestatud ning ei tahtnud planeeritust loobuda, mistõttu lükati üritusi korduvalt edasi. Nii tuli 
ekspertgrupil varasemast rohkem vaadata läbi lepingute muutmise avaldusi ja pikendada sündmuste 
korraldamise ajavahemikke, mõnel juhul ka mitu korda.  
 
Jõgevamaa ekspertgrupp toetas jätkuvalt Jõgevamaal toimuvate traditsiooniliste kultuuri- ja 
spordiürituste korraldamist, näiteks IX rahvusvahelist akordioni-, lõõtspilli ja suupillifestivali, V 
rahvusvahelist vaimuliku muusika festivali VM Fest, IV Vooremaa Poolmaratoni. Samuti toetati 
Jõgevamaa kultuuriloos oluliste isikute pärandi hoidmist ja tutvustamist kultuuri- ja spordiürituste 
kaudu (Betti Alverile pühendatud luulepäevad „Tähetund“ ja „Tuulelapsed“, Alo Mattiisenile 
pühendatud üleriigiline koolinoorte vokaalansamblite konkurss, Theodor Lutsu Filmipäevad, Otto 
Erimaa mälestusvõistlused). Oluline oli, et toetatud sündmuste käigus jõudsid professionaalsed 
kollektiivid ja üksikesinejad ka maakonna väiksematesse kohtadesse.  
 
Seoses lähenevate III Eesti naiste tantsupeo ja XIII noorte laulu- ja tantsupeoga hoogustus 
rahvatantsurühmadel rahvariiete soetamise ja täiendamise taotluste esitamine.  

 
Ühtegi uut stipendiumide või toetuste programmi ekspertgrupp 2020. aastal ei algatanud. 
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Ekspertgrupp oli oma tegevuses töine ja asjatundlik. Kõik ekspertgrupi liikmed töötasid taotlused 
põhjalikult ja sisuliselt läbi. Koosolekutel ilmnenud eriarvamustele leiti põhjalikes aruteludes alati 
kompromiss. 
 

Järvamaa ekspertgrupp  
 

 
 
Järvamaa ekspertgrupp on oma töös lähtunud raha jagamise korrast. Selles on sätestatud Järvamaa 
ekspertgrupi tegevuse eesmärgid, milleks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt 
Järvamaa kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku identiteedi 
hoidmist. Selles dokumendis on ka põhjalikumalt kirjas erinevate valdkondade toetuste eraldamise 
põhimõtted ning eelistused ja välistused toetuste määramisel. Peamine eesmärk on toetada 
järjepidevat ja kvaliteetse sisuga kultuurilist tegevust Järvamaal. Nendest ühiselt läbi arutatud ja 
Kultuurkapitali üldiste põhimõtetega sobitatud seisukohtadest lähtuti töös ka 2020. aastal. 
  
Prioriteediks oli endiselt toetus Järvamaa inimestele oluliste ja traditsioonilistele kohalikele kultuuri 
ja spordisündmustele, mis eelistatult oleksid läbi viidud kohaliku taustaga inimeste poolt. Samuti 
pälvisid toetust kvaliteetse sisuga projektid väljastpoolt Järvamaad, mille sisuks oli kohaliku 
kultuurielu elavdamine ja mitmekesistamine.  
 
Ekspertgrupi tegevuse eesmärgid ei muutunud, aga seoses eriolukorraga toimusid siiski rõhuasetuste 
ja tähelepanu muutused töös ning otsustes. COVIDi mõju maakonnale oli märgatav. Kahjuks jäid ära 
mitmed maakonna suursündmused (maakonna laulu- ja tantsupidu, Paide-Türi rahvajooks). Kultuur 
kannatas mõnevõrra rohkem kui sport. Taotluste vähenemise märke otseselt ei osanud täheldada, 
aga enam oli erinevate loometöötoetuste ja stipendiumide taotlusi ning eraldusi. Paljud sündmused 
kas jäid ära või tuli raha kasutamise aega pikendada. Ilmselt tasub läbi mõelda toetuste kasutamise 
pikendamisega seonduv ja selle menetlemine, alates pikendamise taotluse põhjendustest kuni 
pikendamise tähtaegadeni ja ka selle toimingu praktiline korraldamine. 
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Ekspertgrupile on enam südamelähedased noortele muusikutele või ka sportlastele suunatud 
toetusprojektid, kuid ka erinevad rahvakultuuri žanriüritused. Rohkem tähelepanu on hakatud 
pöörama kohaliku taustaga loomeinimeste toetamisele. Tihtilugu on esmane toetus või stipendium 
alustavale loomeinimesele selleks tõukeks ja arendavaks jõuks, et oma loometööd jätkata ja areneda.  
 
Meeldejäävaid projekte oli mitmeid. Traditsiooniliste ürituste toetamise kõrval leidis ekspertgrupp 
võimalust ja tahet määrata toetusi ka uutele tulijatele, et rikastada maakonnas pakutavaid tegevusi. 
Rohkem toetamist leidsid projektid, kus üritusse kaasatus ja osalejaskond oli eeldatavalt 
rohkearvulisem. Enam tähelepanu pöörati 2020. aastal kohaliku taustaga loomeinimeste toetamisele 
(stipendiumid, heliplaatide salvestused, teoste üllitamine jne). Toetati mitme Järvamaale olulise 
ajaloo- ja kultuuriloolise raamatu koostamist ja väljaandmist, samuti erinevaid heli- ja kunstiloomingu 
alaseid projekte. Kohalikud muusikakollektiivid (keda Järvamaal pole just ülemäära palju) on üha 
enam hakanud kasutama võimalust anda toetuse abil välja muusikaalbumeid, mis on tähelepanu 
äratanud ka väljaspool Järvamaad. Tähelapanuväärne on olnud aastaid järjepidevalt toimuv 
rahvusvaheline helifestival Kukemurru Ambient. Uue mõjusa projektina toimis Paide hooviteatrite 
festival.  
Spordiklubid olid väga leidlikud ja algatasid mitmeid õues liikumist propageerivaid projekte, mida oli 
võimalik ellu viia ka piirangute tingimustes. Uudsena mõjus hästi korraldatud Tri Smaili triatlon 
Järvamaal, mis 2020. aastal toimus Türil, ent järgnevatel aastatel hakkab toimima järjestiku 
erinevates Järvamaa valdades. Meeldiv on, et toetust pälvinud Järvamaa sportlased on väga edukad 
olnud rahvusvahelistel tippvõistlustel ja see on leidnud kajastust ka vabariiklikus meedias 
(vibulaskurid Lisell Jäätma, Robin Jäätma, Meeri-Marita Paas, suusatajad Kaidy ja Keidy Kaasiku, 
orienteeruja Evely Kaasiku, laskesuusataja Mehis Udam, tõstja Leho Pent jne). 
 
Oluline on olnud toetus laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide rahvuslike rõivaste 
valmistamiseks.  
 
Tore on, et järjest enam tunnetab end Järvamaa osana Käru kandi rahvas ning nende huvitavad ideed 
ja projektid on leidnud üha rohkem toetust ka Kultuurkapitali poolt. 
 
Päris uusi toetuste programme Järvamaa ekspertgrupp ei algatanud. Küll aga algatati mitmeid toetusi 
Järvamaa kultuuri- ja spordiinimestele ning organisatsioonidele. 
 
Tundub, et ekspertgrupi püstitatud eesmärgid said täidetud, sest toetati neid projekte, mis haakuvad 
Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupi tegevuse eesmärkidega. Eksperdid on väga pädevad ja 
kohusetundlikud. Eesti Kultuurkapitali mõju Järvamaa kultuuri ja spordielule on tuntav ning üha 
olulisema tähtsusega. Võimalik, et mitmedki olulised kultuuri- ja spordisündmused jääksid ilma 
Kultuurkapitali abita toimumata ning kogu kultuuri ning spordi valdkonna toimimine Järvamaal oleks 
hoopiski kesisem.  
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Lääne-Virumaa ekspertgrupp 
 

 

 

Lääne-Virumaa ekspertgrupi prioriteedid raha jagamisel on üle-eestiliste ja rahvusvaheliste kultuuri- 
ja spordiürituste korraldamine maakonnas, seltsitegevuse toetamine sündmuste ja vahendite 
soetamise kaudu, õppeasutuste muusikainstrumentide ja spordiinventari ostu toetamine, sportlaste 
treeningute ja võistlustel osalemise toetamine, maakonnaga seotud kirjutiste väljaandmise 
toetamine ja preemiate andmine. 
 
Seoses COVID-19 pandeemiaga ja sellest tulenevate piirangutega lükati paljud sündmused edasi 
(mõni üksik jäi ka ära). Võrreldes varasemate aastatega oli seetõttu rohkem lepingute raha 
kasutamise perioodi pikendamise avaldusi ja arutelusid nende ümber. 
 
Täiendavalt jagati ühel korral eritoetusena stipendiume loovisikutele pandeemia kahjude 
leevendamiseks. 
 
Võrreldes varasemaga oli taotluste surve jagatavale rahale väiksem. Ilmselt põhjustas selle 
pandeemia, kuna seetõttu jäid paljud sündmused ära või lükati edasi. Kindlasti mõjutas pandeemia 
ka plaanide tegemist – inimesed ei julgenud ka vähemate piirangute aegadel eriti midagi pikemat 
planeerida, peljates piirangute karmistumist. Samas võib siiski tunda rõõmu selle üle, et mitmed 
olulised tegevused jätkusid ning toimus ka laiemas pildis suuri sündmuseid, näiteks Eesti 
Mereluulepidu Kunda rannas. 
 
Vastavalt Lääne-Virumaa ekspertgrupi toetuse jagamise põhimõtetele on arvestatud kõikide 
sihtgruppidega vastavalt eelarvele ja esitatud taotlustele. Tegevused peavad olema jätkusuutlikud, 
lisaks arvestatakse tegevuse seotust ja mõju kohalikule kogukonnale. 
 
Maakonnas toimuvad, üle-eestilist kaalu omavad suursündmused, näiteks Rakvere Gümnaasiumi 
Filmifestival ja festival „Kino maale“. Tubli ja stabiilne korraldaja on näiteks Loometöö MTÜ Jänedalt. 
Positiivne on, et taotlejaid on kogu maakonnast, st kõigist piirkondadest. 
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Kultuurkapitali toel on mitmed maakonna huvikoolid saanud kaasajastada oma töövahendeid 
(näiteks Kunda Muusikakool, Tapa Muusika- ja Kunstikool). Mitmed projektid on saanud 
ekspertgrupilt vajaliku kaasrahastuse, et sündmus ellu viia. 
 
Lääne-Virumaa ekspertgrupil ei esinenud töös probleeme. Ekspertgrupis on olemas erinevate 
valdkondade esindajad, arutelud on konstruktiivsed ning alati on jõutud konsensuslike otsusteni. 
 
Kultuurkapital on olnud paljudele väiksematele korraldajatele märkimisväärseks toeks oma ideede 
elluviimisel. Kui suured sihtkapitalid tegelevad valdavalt nii-öelda suurte projektidega, siis on 
äärmiselt hea meel, et maakondlikel ekspertgruppidel on võimalus toetada ka kohalikke, väiksemaid 
tegijaid, kelle panus ei pruugi küll ületada riiklikku meediakünnist, kuid on äärmiselt oluline 
kohalikule kogukonnale nende igapäevaelus ja kultuurilise identiteedi hoidmisel. 
 

Läänemaa ekspertgrupp  
 

 
 
Läänemaa ekspertgrupp toetab maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri- ja 
spordisündmuste ning projektide korraldamist.  
 
2020 oli kriisi tõttu raske aasta ka Läänemaal. Palju oli ekspertgrupil tööd projektide muudatustega, 
edasilükkamiste ja tagastustega. Ekspertgrupp oli kiire reageerima uuele olukorrale. Kui kevadel 
kuulutati välja eriolukord, siis uuriti kiiresti taotlejatelt, kui reaalne on projektide teostumine ning 
selle analüüsi alusel sai toetusi jagada efektiivsemalt ja paremini sihitatult. Palju rohkem oli 2020. 
aastal aga rahade tagastamisi, kui projekte polnud siiski võimalik teostada. Nii oli see rahvatantsu, 
aga tegelikult ka teistes valdkondades – ära jäid treeningud, kontserdid, maakonna tantsupidu ja 
muu väljund. Varasemate aastatega võrreldes anti veidi rohkem toetusi spordivaldkonnale ja 
rahvarõivaste korrastamise/soetamise projektidele. Hoolimata koroonaviirusest kultuuri- ja 
sporditegevus päris seisma ei jäänud ning toetati väga erinevaid projekte. Vähemaks jäi küll sõitude 
toetamist (neid ei toimunud). Toetati raamatute väljaandmist, uusi algatusi (TAFF Festival), 
maapiirkonnas toimuvaid üritusi (Linnamäe, Rõude jne), sporti, liikumisüritusi.  
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Olulised olid maakonnale ehk kohalikule kultuuritegijale ja -tarbijale suunatud projektid, samuti 
lastele ja noortele suunatud toetused. Eelistati toetada maapiirkonnas toimuvaid kultuuriüritusi, aga 
ka nišiüritusi, kus on väiksem publikuarv, ent kvaliteetne sisu (jazz, klassikaline muusika jne) . 
 
Eksperdid hindasid kordaläinuks näiteks Taff festivali, valgusshow’d vana-aasta õhtul Haapsalu 
vanalinnas Lossiplatsil ning Piirsalu kiriku 17. sajandi gravüüride digitaliseerimist ja koopiate 
valmistamist. Innuga toetati Karl Christoph Rebase, noore moedisaineri performance-projekti, mis 
pole veel COVIDi tõttu toimunud. 
Toetati ka pikaajalise traditsiooniga projekte nagu maakonna tantsupidu, Läänemaa muuseumi 
toimetiste väljaandmine, sportlaste toetamine (nt laskjad, kes saavad ka väga häid tulemusi), 
Rannalõõts, Valge Daami aeg. 
Ekspertgrupp toetab rahvatantsujuhendajate järelkasvu, aidates tasuda tantsukoolide 
õppemaksu. 2020. aastal olid usinad taotlejad ka külaseltsid, eriti Soolu külaselts. 
 
Ekspertgrupp tunnetab, et Kultuurkapitalita maakonnas projekte ei tehtakski. Mõju on suur, sest era- 
ja sponsortoetusi väga palju ei ole. Toetus aitab nii suuremaid ettevõtmisi kui ka väiksemaid 
(kohalikke ja lokaalseid), samuti toetab järelkasvu kultuuri- ja spordivaldkonnas. Tähtis on, et 
toimivad ja head asjad saaksid edasi kesta ning ka uutel tegijatel oleks võimalusi areenile astuda. 
Ekspertgrupp seisab selle eest. 
 

Põlvamaa ekspertgrupp 
 

 
 
Põlvamaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada 
igakülgselt Põlvamaa kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku 
identiteedi hoidmist. 
 
2020. aastal eraldati toetusi Põlvamaaga seotud kultuuri- ja spordivaldkonna ning piirkondliku 
seltsielu ja sündmuste korraldamiseks. Samuti toetati maakonna seisukohalt oluliste maineprojektide 
elluviimist, et rikastada, mitmekesistada ning arendada kultuuri- ja spordielu.  
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Seoses COVID-i piirangutega anti enam stipendiume ja loometöötoetusi. Piirangud muutsid paljude 
kultuuriürituste, kontsertide ning sportlike ja liikumisharrastuse ürituste korraldamise tähtaegu ja 
toimumisvõimalusi. Ekspertgrupp oli paindlik taotlejatega, kes pidid üritusi ümber planeerima, edasi 
lükkama. Paljude projektide perioode pikendati. 
 
2020 oli erakordne ja teistmoodi aasta, aga rõõmustas, et taotlusi oli siiski palju ja soov teha, 
korraldada oli kultuuris ja spordis suur. Aasta jäi ka erilisena meelde uute, innovaatiliste kontsertide 
ja spordiürituste tõttu. 
 
Põlvamaa ekspertgrupp tegi hästi koostööd suure hulga taotluste läbitöötamiseks. Valikute tegemine 
ei olnud kerge. 90% kultuuri- ja spordiprojekte said toetuse kas täielikult või osaliselt. 
 
 

Pärnumaa ekspertgrupp 
 

 
 
Pärnumaa ekspertgrupp lähtus 2020. aastal toetuste jagamisel Eestis valitsevatest 
koroonapiirangutest. Seega oli ekspertgrupi prioriteediks kodumaiste ning vabaõhu- ning väiksema 
publikuarvuga sündmuste toetamine ning kultuuri-, spordi- ja kunstiinimestele loometöötoetuste ja 
stipendiumide andmine. Endiselt ei toetata toitlustamist ja spordijookide või taastavate toitude 
soetamist, endiselt kehtib reegel, et oma- ja kaasfinantseerimine iga taotluse puhul peab olema 30%. 
 
Enamik eelmise aasta koosolekuid toimus virtuaalses keskkonnas. Sellest tulenevalt esines aeg-ajalt 
tehnilisi probleeme. Vaatamata internetiviperustele sujus ekspertgrupi töö kenasti. 

 
Pärnumaa ekspertgrupp tegutseb maakonna kultuuriruumi arendamise ja mitmekesistamise nimel. 
Kõige enam püütakse hoida tasakaalu, et sündmusi jaguks Eesti suurima maakonna igasse kanti. 
Ekspertgrupi nägemuse kohaselt peab Kultuurkapitali poolt jagatav avalik raha toetama kultuuri ja 
spordi arengut kõikjal Pärnumaal. 
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Üks meeldejäävamaid projekte oli pika traditsiooniga üle-maakondlik laste ja noorte vokaalsolistide 
konkurss „Sügisulg 2020“, kus võistles ca 200 lauljat. Sügisulg on läbi aastate olnud suurim 
maakondlik noorte solistide konkurss Eestis. Lähtuvalt riigis kehtivast ebakindlast kultuuriolukorrast 
korraldati konkursi eelvoorud esmakordselt video-voorudena. Lõppkontserdid õnnestus novembris 
teha avalike live-kontsertidena. Konkurss õnnestus 100%-liselt. 
 
Septembris toimus juba teine valgusfestival Öövalgel, mis on omanäoline erinevate kunstiliikide 
sümbioos. Suurejooneliste valguslavastuste kaudu jutustatud etendused tõid Pärnusse möödunud 
aastal ca 12 000 külalist hooajavälisel perioodil. Valgusfestivali planeeritakse korraldada 2021. aastal. 
Tegemist on sündmuse ja kunstivormiga, mis on muutunud rahvusvaheliseks ning ajanud juuri 
teistessegi Eesti linnadesse. 
 
On hea meel tõdeda, et osalt ka Pärnumaa ekspertgrupi poolt jagatud toetuse ja tähelepanu tõttu on 
Pärnus säilinud ning arenev kunstitegevus.  
 
Pärnumaa ekspertgrupp tegi algatusi vähe ja seda peamiselt jagatava summa väiksuse tõttu. 
Taotluste hulk suureneb ja maakonnas toimub väga palju sündmusi, aga jagatavad summad on 
tagasihoidlikud. Kultuurkapitali panus on nii kultuuri- kui ka spordivaldkonnas tegijatele väga oluline. 
 
 

Raplamaa ekspertgrupp 
 

 
 

2020. aastal toetati Raplamaal 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 üritustel, Raplamaad esindavate kollektiivide ja üksikisikute osavõttu nii 
kohalikest kui ka üleriigilistest konkurssidest, festivalidest ja võistlustest ning soetusi kollektiividele. 
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Vaatamata koroonapiirangutele oli Raplamaa kultuuri- ja spordisündmuste rohke. Raplamaa rikkus 
on endiselt need inimesed, kes teotahteliselt võtavad ette erinevate sündmuste korraldamise, et 
tugevdada kogukonda ning hoida paikkondlikke ja maakondlikke traditsioone. 
 
Ekspertgrupi eesmärgid oleks täitunud hästi, kuid kahjuks pidid piirangute tõttu paljud sündmused 
ära jääma või lükati edasi. COVID-19 viiruse mõju on 2020. aastal avaldunud laialdaselt alates 
märtsist, kui olulises mahus on tulnud toetatud projektide elluviimise aega pikendada või on 
korraldajad ka loobunud toetusest. Õnneks on ülekaalus olnud raha kasutamise tähtaja pikendused 
ehk tegevusi on siiski proovitud ellu viia keerulise olukorra kiuste. Seeläbi võib hinnata, et viiruse 
mõju on Raplamaa kultuurielule küll tunda, kuid ei ole valdav. Seoses eriolukorraga eraldati 
eristipendium kaheksale loomeisikule summas 3400 eurot. 
 
Ekspertgrupp toetas 2020. aastal jätkuvalt 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: XXVIII Rapla Kirikumuusika Festival, 
XIV Juuru Orelisuvi, XX Kapa Festival, XX Kohila Rahvusvaheline Keraamika sümpoosion, Rapla Orel 
80 – suvised muusikaõhtud Rapla kirikus, 13. Tule- ja Tantsuetendus, XV Noorte Filmifestival KAADER, 
XXII rahvusvahelise puuskupltuuride sümpoosion „Varbola Puu 2020“, XV Märjamaa Folk. 
 
Põnevaid tegevusi oli veel: Anne Archipovi eestvedamisel toimus 25. teatripidu „Külalava“ ja tähistati 
kohaliku teatritegevuse 100-aastast tegutsemisaega konverentsi, mälestuspingi avamise ja 
stiilipeoga; MTÜ Tsiviilkaitseselts korraldas kontserdi „Piknik muusika ja lihtsa jutuga poolkuu 
paistel“. Tänu Rapla Kaasaegse Kunsti Keskusele said huvilised lähemalt ja kaugemalt osa mitmetest 
olulistest näitustest – „Aeglane valgus“, „Mõttepilt“, „Ajarändur“. Toimusid pikkade traditsioonidega 
laagrid – MTÜ Raplamaa Noored 20. loovuslaager „Mäng on väikese inimese töö“, Riinimanda suvine 
koorilaager Saaremaal, MTÜ Kandlekoja 19. Pärimusa laager, MTÜ Kiitsharakad 18. Vigala 
Folkloorilaager, Tarsi talu kooliteatrite suve- ja pärimuslaagrid. 
 
Spordivaldkonnas paistab Raplamaa silma võistkonnaaladel. Esindatud on tugevalt korvpall, jalgpall, 
rühmvõimlemine jne. Edukad olid ka meie üksiksportlased – Järvakandi vibusportlased klubist Ilves, 
maadlejad, laskurid, spordiveteranid jpt. Lisaks toimus 2020. aastal hulgaliselt spordivõistlusi lastele 
ja täiskasvanutele – Jalkafest 2020, koolinoorte traditsiooniline võistlussari „Rõõm sportimisest“ ja 
Laste 12. mitmevõistlus. Toetati Rapla maakonna parimate sportlaste tunnustamist, veteranisporti, 
jalgpalli, korvpalli, maadlust ja muid spordialasid ning tublisid sportlasi. Edukalt võistlesid Järvakandi 
Vibuklubi Ilves sportlased ja Kadi Võimlejad. 
 
Jätkuvalt toetatakse kohaliku ajalehe „Raplamaa Sõnumid“ ajaloolisa (Koduloolane) ja kultuurilisa 
(Kukitemuki) ilmumist. Nende lisalehtede järjepidev ilmumine, kultuuri hetkepildi ja ajaloo tausta 
pildil hoidmine, on maakonna kultuurimaastikul väga oluline ning vajalik. 
 
Kaunid kontserdid ja näitused on jõudnud ka maakonna väikestesse rahvamajadesse. Seda paljuski 
tänu Kultuurkapitali toetusele. Hageri Rahvamaja klassikalise muusika kontserdid, „Unustatud 
mõisate“ kontserdid Vana-Vigala mõisas ja väga eriilmelised esinejad Juhan Uppinist Filharmoonia 
Kammerkoorini Juuru rahvamajas. 
 
Uutest algatustest ja sündmustest soovitakse esile tõsta II Naiste Ööde filmifestivali Raplas (NÖFF) ja 
MTÜ Wäega Wärgi Eesti lõõtspilli ehk teppo tüüpi lõõtspilli valmistamise koolituse Märjamaal. 
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Jätkuvalt toetatakse noori talente, kes soovivad ennast täiendada välismaal või käivad seal uusi 
võistluskogemusi saamas. Samas toetati ka kunstiinimesi, näiteks Jaan Kadarikku Raplamaalt pärit 
vaimuinimestest portreesarja maalimisel. 
Raplamaa ekspertgrupp tunnustas 2020. aasta tegijaid. Anti välja 10 aastapreemiat, 5 
kultuuripreemiat, viiendat korda elutööpreemia ning 14. Kultuuripärli auhind. Koostöös Raplamaa 
Omavalitsuste Liiduga on seda tunnustust välja antud kümme korda. 
 
Uusi stipendiume ja toetusprogramme Raplamaal 2020. aastal ei algatatud. 2021. aastal toetatakse 
rahaliselt A. Ehini nimelise preemia väljaandmist.  
 
Raplamaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada 
igakülgselt Raplamaa kultuuri- ja spordivaldkonda, vaimse kultuuripärandi jäädvustamist ning 
rahvusliku identiteedi hoidmist. Kui vaadata 2020. 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.  
 
Ekspertgrupp on võtnud plaani viia üle kahe aasta läbi infopäevad, et tutvustada Eesti Kultuurkapitali 
ja ekspertgrupi uusi nõudeid, anda soovitusi taotluste kirjutamiseks ning vormistamise ja vajalike 
lisadokumentide kohta. Üle kahe aasta muutub ka ekspertgrupp, mis annab võimaluse järjepidevalt 
ekspertgrupi uusi koosseise tutvustada. Järgmine infopäev on planeeritud sügisele 2021, kui pole 
võimalik kohtuda, siis saab teha koolituse läbi veebiplatvormi. Selliste infopäevade läbiviimine on 
väga vajalik ka ekspertidele, kuna olles ise info edastaja rollis, töötavad nad nii ka ise rohkem 
üksikasjalikult läbi nõuded ja reeglid. Samuti on eesmärk tõsta taotlejate teadlikkust ning saada 
paremini koostatud nõuetekohaseid projekte koos lisadokumentidega. 
 
Oleks tore saada kokku ka teiste maakondlike ekspertgrupi liikmetega, et oma muresid-rõõme ja 
kohalikku kultuuri- ning spordipilti jagada. Samuti oleks tulevikus vajalik teha uutele ekspertidele 
koolituspäev, mille viiks läbi Eesti Kultuurkapitali esindaja. 
 

Saaremaa ekspertgrupp 
 

 

Kahjuks tuleb alustada koroonaviirusest, mis paraku ei jätnud mõju avaldamata ka Saare maakonnas. 
Kui tavaliselt on raha vähem kui häid projekte, mida tahaks toetada, siis eelmisel aastal oli kriisi tõttu 
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vähe häid projekte. Täiesti mõistetavatel põhjustel ei julenud paljud ürituste korraldajad 
konkreetseid plaane teha ja midagi ette võtta. Paraku pidid paljud oma esialgseid plaane muutma ja 
varem kavandatud ettevõtmistest loobuma. Ekspertgrupil tuli palju tegeleda kavandatud ürituste 
edasilükkamise või ära jätmise kinnituste ja aktsepteerimistega. Kahju on maakonna laulupeo ära 
jäämisest ja saarte mängude edasilükkumisest, aga need pole kaugeltki ainsad näited. Paljud sõidud 
jäid sõitmata ja võistlused võistlemata. Samas on hea meel, et maakonna kultuuri- ja spordirahvas 
otsis ja ka leidis lahendusi, kuidas siiski ahtakestes võimalustes midagi ära teha.  

Hea meel on, et sai toetada Muhu Tulevikumuusika festivali Juu Jääb, Saaremaa rallit, Suvemuusika 
kontserte Kuressaares, kolmepäevajooksu, Kuressaare teatri suvelavastust, Mustjala muusikafestivali, 
mis leidsid koroonapandeemia tingimustes uued lahendused ja võimalused ning toimusid kõigele 
vaatamata! Need on end tõestanud projektid, mis on saanud lahutamatuks osaks maakonna iga-
aastasest kultuurielust. 

Aktiveerusid kirjutajad ja teised, kes said oma ideid ellu viia kodust lahkumata. Siinkohal tahaks 
ekspertgrupp ära märkida Tamo Piknerit, kelle kirjanduslik tegevus jõudis selgelt uue kvaliteedini.  

Saaremaa ekspertgrupp on jätkuvalt püüdnud toetada ennekõike kohalikku algatust ja juba ennast 
tõestanud traditsioonilisi ettevõtmisi. Jätkuvalt ei pooldata etendusi-kontsertreise, kes tulevad 
maakonda piletiraha teenima ja ei rikasta seejuures oluliselt saarlaste kultuuripilti. Samuti neid 
küsijaid, kel on võimalik oma eelarvet täiendada pealinna või muude üleriiklike (ka rahvusvaheliste) 
sponsorite toel.  

Ekspertgrupi hinnangul on Kultuurkapitali toetus hindamatu ja sageli ainus tugi, mis võimaldab ellu 
viia maakonnas olulisi, mitte ainult end tõestanud, vaid ka uuenduslikke projekte ja annab 
kindlustunde ka uutele alustajatele. Seda eriti praeguses olukorras, kus teisi toetajaid-sponsoreid on 
raske kui mitte võimatu leida. Eriti just Saaremaal.  
 

Tartumaa ekspertgrupp 
 

 
 

Tartumaa ekspertgrupi peamisteks prioriteetideks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada 
igakülgselt Tartumaa kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku 
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identiteedi hoidmist. Raha jagamisel peeti silmas, et toetust saaksid ülemaakondlikud või 
maakondliku tähtsusega üritused, võistlused, näitused, kontserdid. Üksikisikute toetused läksid 
rohkem Tartumaa sportlastele, et toetada nende võistlustel ja välisriikides treeningutel osalemist.  
 
Kahjuks ei jäänud ka Tartumaa kultuuri- ja spordielu puutumata ülemaailmsest koroonaviirusest, eriti 
aasta esimesel poolel. Taotlejad ja ka eksperdid ei osanud ette näha olukorda, kus üritused ja 
võistlused on keelatud. Selline olukord tingis seda, et ligi 15%-st aasta jooksul tehtud eraldustest 
loobuti ja kanti raha tagasi. Halvemas olukorras olid need taotlejad, kes said raha üritusteks 
väljaspool Eesti piire ja olid ka ettemakseid teinud, kuid üritused jäid ära, aga raha ei tagastatud. 
Komisjon pidi neid aruandeid, kus kulud olid tehtud, aga eesmärk täitmata, läbi vaatama ja 
kinnitama. Massiliselt oli projektitoetuste lepingute mitmekordseid pikendamisi lootuses, et olukord 
paremaks muutub. 
 
Piirangute pärast jäid ära üritused, millest oleks osa saanud väga palju inimesi. Nii ei saanud toimuda 
näiteks IV Kagu-Eesti tantsupidu ja laste laulupeo 150. sünnipäeva korraldamine. Tartu Folk MTÜ aga 
tegi vaatamata keerulise ajale midagi ennenägematut. Tartu Folklooriklubi Maatasa kollektiiv, Halliki 
ja Helina Pihlapi juhtimisel, korraldas rahvusvahelise Tartu Noorte folkloorifestivali veebiülekandena. 
Virtuaalselt osalesid Eesti, Läti, Leedu ja Soome folkloorirühmad. Veebiülekandena Folgilahingut 
jälgis ca 1500 vaatajat, kellel oli võimalus ka oma lemmiku poolt hääletada. 
 
COVID-i piirangute jäid paljud loovisikud ilma tööta. Kultuurkapital toetas neid eristipendiumidega, 
Tartumaa ekspertgrupp eraldas taotluste alusel 12 eristipendiumi. 
 
Ekspertgrupp töötas vastavalt raha jagamise korrale, uusi toetusprogramme ei algatatud. 
  
Ekspertgrupi hinnangul on Kultuurkapitali toetused kultuuri- ja spordi valdkonnale suureks abiks, 
vahel ka ainukeseks abiks. Tartumaa ekspertgrupile on juba aastaid laekunud taotlusi summas, mis 
ületab ekspertgrupi võimalused kolme- või neljakordselt. Eraldatud summad on seega väiksemad kui 
teistes maakondades, aga taotlejad ei ole nurisenud. Raha jagamiseks eraldatud summat on viimastel 
aastatel suurendatud ja see annab ka ekspertidele jagamiseks vabamad käed. 
  
Tartumaa ekspertgrupi töös probleeme ei tekkinud. Kõik eksperdid töötasid pühendunult ja 
omavaheline läbisaamine oli väga hea. 
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Valgamaa ekspertgrupp 
 

 
 

Valgamaa ekspertgrupi eesmärgiks oli arendada võimalikult laiapõhjalist jagamispoliitikat, et saaks 
kaetud erinevad valdkonnad ja vanusegrupid. Siiski eelistati lastele ja noortele suunatud projekte.  
Endiselt on mastaapsete ürituste asemel toetatud pigem väiksemate kohtade üritusi ja see on tulnud 
sellest, et vahendeid napib. Laiem eesmärk on säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt 
Valgamaa kultuuri ja sporti, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku identiteedi 
hoidmist. Toetuste jagamisel lähtutakse Eesti Kultuurkapitali ja Valgamaa ekspertgrupi raha jagamise 
korrast. 

Aasta jooksul ekspertgrupi eesmärgid ei muutunud, aga jälgiti, et juba ajapikendust saanud 
projektidele lisatoetusi ei küsitaks (seda taotluses mitte näidates). 
 
Kuigi Valgamaa oli pigem nakatumisnäitajatelt viimaste seas, mõjutas kriis ka Valgamaad. Tundub, et 
paljud kultuuriinimesed ootavad selgust ja valmistavad projekte ette pigem tuleviku tarvis. 
Taotlemine on vähenenud. 
 
Ekspertgrupi eelarvest kulub väga suur summa rahvariiete soetamisele. Seda soovitakse toetada, aga 
kitsamatel aegadel jääb selle võrra teistele projektidele vähem. Ekspertgrupp teeb ettepaneku, et 
neid rahastaks enam rahvakultuuri sihtkapital. 
 
Uusi toetusprogramme ei algatatud. 
 
Toetuste mõju maakonnas on väga suur. Mureks on, et osa kohalikke omavalitsusi ja organisatsioone 
panustavad ettevõtmistesse väga vähe, suurem tugi tuleb Kultuurkapitalilt, kuid hiljem kuvatakse 
sündmus välja kui maakondlikult tähtis sündmus. 
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Viljandimaa ekspertgrupp 
 

 
 

Viljandimaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada 
Viljandimaa kultuuri ja spordi valdkonda. 2020. aastal oli põhirõhk ja eesmärk säilitamisel, kuna 
arendamist ja elavdamist olukorra tõttu riigis suurt ei toimunud. Ekspertgrupp soosis igati ürituste 
edasilükkamisi ja taotlejate alternatiivseid võimalusi oma eesmärkide elluviimiseks.  

 
2020. aastal lükkus palju sündmusi edasi. Suure osa ekspertgrupi tööst moodustas avalduste 
läbitöötamine seoses sündmuste ärajäämise või edasilükkumisega. Sündmusi toimus vähe, mistõttu 
oli ka konkurents rahale oluliselt väiksem kui eelnevatel aastatel. Siiski said Viljandis ja Viljandimaal 
toimuda mitmed olulised traditsioonilised sündmused: Viljandi Vanamuusika festivali, laager-festival 
Koolijazz=Jazzikool, Suurjooks ümber Viljandi järve (toimus uudsel kujul ja augustis), Viljandi 
Kitarrifestival. Kultuurkapitali toetatud toredad uued ettevõtmised olid visuaalkunstifestival Viljandi 
Tuled ja Eesti rahvajuttude jutustamise video- ja helisalvestuse projekt. Rõõmu teeb, et Viljandis on 
suurenenud kunstinäituste osakaal just viimasel kahel aastal ning juurde on tulnud entusiastlikke 
tegijaid ja ka toredaid toimumispaiku. 
  
Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupi algatusel loodi preemia „Aasta tegu“, et tunnustada 
Viljandimaale olulise sündmuse/ettevõtmise algatust. 
 
Ekspertgrupi panus on oluline ja seda nii kultuuri kui spordi toetamisel. Kindlasti oli sellel raskel aastal 
Kultuurkapitali tuge oluliselt rohkem tunda, kuna muud rahalised toetused olid kesisemad ja 
piletitulu pea olematu. Püüti olla paindlikud ja toetavad oluliste spordi ja kultuuri eestvedajate ning 
sportlaste ja muusikute vms suhtes. Seoses erilise aastaga eraldas Viljandimaa ekspertgrupp üheksa 
eristipendiumi Viljandimaal elavale või tegutsevale loomeinimesele. 
 
Ekspertgrupi töös osalemine on andnud tänuväärse võimaluse olla kursis maakonnas toimuvate 
kultuuri- ja spordisündmustega, nende korraldajatega, noorte tegemiste ja saavutatud tulemustega 
ja andnud ka võimaluse ja vastutuse neid toetada.  
Suures plaanis on ekspertgrupi töö sujunud, kuigi vahel on keeruline leida koosolekuteks ühist aega. 

Suureks abiks otsuste tegemisel on erinevate valdkondade spetsialistide esindatus praeguses 

ekspertgrupis.  
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Võrumaa ekspertgrupp 
 

 
 

Ekspertgrupi eesmärk oli toetada Võrumaa kultuuri ja spordi arenemist, elavdamist, säilimist ja 
sellega seotud sündmusi ja ettevõtmisi. Peeti oluliseks võimaldada (eriti noortel) võtta osa 
treeningutest ja võistlustest ning elavdada rahvakultuuri tegevusi.  
 
Prioriteediks oli pigem toetada suuremat hulka taotlusi vastavalt jagamise korrale, kuid vähendatud 
summadega.  
 
Koroonapiirangud mõjutasid ka Võrumaa kultuuri- ja spordivaldkonda. Korraldajad tahtsid väga oma 
üritusi ja muid tegevusi korraldada ning suhtlemis- ja kultuurinäljas rahvas soovis neist osa võtta. 
Mõnedki projektid nihkusid pikemaks ajaks edasi, oodates olude paranemist, kuid osa tegevusi jäi 
täielikult ära. Siiski oli õnneks piisavalt projekte, mis said teostuda COVID-19-ga seotud olukordadest 
hoolimata.  
 
Positiivse vastuse oma taotlustele said põhjendatud ja omaosalust näitavad üritused. Ära öeldi 
rohkem neile, kel omaosalus puudus või oli liiga väike. Ekspertgrupi liikmed vestlesid sageli taotluste 
esitajatega, et küsida lisaküsimusi ja selgitada projekti tausta.  
 
Rõõm oli toetada regulaarselt toimuvaid rahvaspordiüritusi ja -sarju. Ka teatriprojekte on Võru 
maakonnas palju ja enamik neist olid heal tasemel ja põnevad.  
 
Võru maakonnas asuvad kaks eripärast kultuuripiirkonda – Vana-Võromaa ja Setomaa – ja ka nende 
keele ja kultuuriga seotud projekte oli hea meel toetada. Maakonda jõudis palju klassikalise muusika 
kontserte ja häid professionaalseid teatrietendusi. Stipendiumitaotlusi tegid enamasti noorsportlased 
ja need, kes midagi õppida soovisid. 
 
Temaatilisi stipendiumide või toetuste programme ei algatatud, v.a kõigis maakondades ja 
sihtkapitalides jagatud eristipendiumid. Taotlejad tegutsesid jagamise korra ja oma sisetunde alusel.  
 
Ekspertgrupi eesmärgid on täidetud vastavalt rahalistele võimalustele. Ekspertgrupi toetused ei ole 
paraku küll suured, kuid kõigi toetuse saajate jaoks on need siiski väga olulised. Taotlemise ja 
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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. Toetuste mõju maakonnas on suur. 
Toetuse saajad on uhked, et saadi toetust ja oldi märgatud. Samuti on väga tänulikud raamatukogud 
ja teised lastega tegelevad asutused, kui nende tegemisi (õppekäike) toetatakse. 
 
Ekspertgrupil ei ole olnud tegevusest sõltuvaid lahendamata probleeme. Kõigis küsimustes on jõutud 
kokkuleppele. Koosseis on tegemistes ja sõnades konkreetne, otsused on põhjendatud, tööõhkkond 
hea ja konstruktiivne. 
 
 

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 konservatiivse investeerimispoliitika põhimõtteid, suuri riske võtmata.  
 
2020. aastal oli Kultuurkapitali investeerimisportfelli aasta tootlus 1,6%. Portfelli kasumiks kujunes 
32 500 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. 2020. 
aastal panustasid hoiused portfelli kasvu vaid vähesel määral, kuna hoiuseintressid on jätkuvalt 
madalad. Enamus portfelli aastasest tõusust tuli võlakirjainvesteeringutest, kus investeeringud tõusid 
aastaga 1,77%.  
 
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. 2020. aastal jätkus leping Eesti Kontserdiga, mis sätestab, et 
hoone ülalpidamiskohustust ja sellega kaasnevad kulud kannab Eesti Kontsert. 2020. aastal remonditi 
Oru tn 10 kinnisvara majaesine trepp ning uuendati küttesüsteemid.  
 
 

Eelarve ja selle täitmine 
 
Kultuurkapital on lähtub 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 2020. aasta eelarve kinnitati kogumahus 30,825 miljonit eurot. Põhilised 
tuluallikad on alkoholi- ja tubakaaktsiis ning hasartmängumaks. 2020. aastal oli eelarve täitmine 
kokku summas 30,048 miljonit eurot ehk 97,5% planeeritud eelarvest.  
 
Alkoholi- ja tubakaaktsiisist prognoositi laekumisi riigieelarvest 15,7 miljonit eurot ja 
hasartmängumaksust 14,2 miljonit eurot. Alkoholi- ja tubakaaktsiisi tegelik laekumine 2020. aastal oli 
15,5 miljonit eurot ehk 98,9% planeeritud eelarvest ning hasartmängumaksu tegelik laekumine oli 
13,4 miljonit eurot ehk 94,4% planeeritud eelarvest.  
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Tulu annetustest ja pärandustest eelarvestati 480 tuhat eurot. 2020. aastal laekus annetusi 681,7 
tuhat eurot ehk 142% planeeritud eelarvest. 
 
Muud tulud kokku olid 2020. aastal 77 eurot ning tulud vara paigutamisest olid 20,4 tuhat eurot. 
 
2020. aastal eelarvestati kultuuriehitiste finantseerimiseks vahendeid summas 8,6 miljonit eurot ning 
toetuste, stipendiumide ja preemiate jagamiseks summas 20,5 miljonit eurot. 
 
Kultuuriehitiste finantseerimiseks laekus 2020. aastal 8,1 miljonit eurot, mis teeb 94,4% planeeritud 
eelarvest. 
 
Toetuste, stipendiumide ja preemiate jagamiseks laekus 20,2 miljonit eurot,  mis teeb 98,6% 
planeeritud eelarvest. 
 
Halduskuludeks planeeriti 2020. aasta eelarves 1,3 miljonit eurot, mis täideti 90,5% ulatuses summas 
1,2 miljonit eurot. Halduskulude kasutamata jääk 2020. aasta eelarvest on 125 374 eurot. 
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2020. aasta eelarve ja selle täitmine  
 

  
eelarve  

2020 
täitmine 

31.12.2020 
eelarve 

täitmise % 

TULUD KOKKU 30 825 238 30 048 420 97,5% 

Tulud alkoholi- ja tubakaaktsiisi laekumistest 15 711 500 15 534 051 98,9% 

Tulud hasartmängumaksu laekumisest 14 244 400 13 442 850 94,4% 

Tulu vara paigutusest 20 000 20 390 102% 

Muud tulud 0 77  

Annetused ja pärandused 480 000 681 714 142% 

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

KULUD JA RESERV KOKKU 30 824 638 29 888 245 97,0% 

Eraldised kultuuriehitiste sihtfinantseerimiseks kokku 8 632 106 8 146 367 94,4% 

Eesti Rahva Muuseumi finantseerimiseks 7 125 360 7 125 360  

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia finantseerimiseks 1 020 000 1 020 000  

Vabad vahendid kultuuriehitiste finantseerimiseks 486 746 1 007  

Eraldised toetuste jagamiseks kokku 20 498 167 20 207 768 98,6% 

Sihtkapitalidele toetuste jagamiseks 15 601 880 15 255 640 97,8% 

Ekspertgruppidele toetuste jagamiseks 2 065 000 2 010 000 97,3% 

Nõukogule toetuste jagamiseks 1 810 000 1 749 586 96,7% 

Õppejõudude loometegevuse toetusprogrammile 541 287 510 828 94,4% 

Sihtotstarbeliste annetuste alusel toetuste jagamiseks 480 681 714 142% 

Halduskulud kokku 1 325 027 1 199 653 90,5% 

Nõukogu ja komisjonide kulud  393 885 380 289 96,5% 

Siseauditi ja auditikomitee kulud 13 800 8 013 58,1% 

Administreerimiskulud kokku, sh 768 604 725 366 94,4% 

Personalikulud  588 139 572 757 97,4% 

Infotehnoloogia ja kontoritehnika kulud  28 400 25 651 90,3% 

Kommunikatsioonikulud  15 500 14 256 92,0% 

Esindus- ja vastuvõtukulud  1 650 240 14,5% 

Transpordikulud  4 260 1 211 28,4% 

Renditud ruumide majandamiskulud  61 775 59 523 96,4% 

Teenuste kulu  50 180 34 559 68,9% 

Muud administreerimiskulud  18 700 17 169 91,8% 

Avalike suhete kulud  116 390 72 911 62,6% 

IKT investeeringud  29 435 10 161 34,5% 

Kinnisvarainvesteeringu ülalpidamiskulud 2 193 2 193 100,0% 

Kinnisvarainvesteeringu remondikulud (reservist) 0 34 882  

2020. aasta halduskulude jääk 0 125 374  

RESERV (halduskulude kasutamata jääk) 369 338 334 456  
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Administratiivkulud 
 
2020. aastal olid Kultuurkapitali tegevuskulud kokku 27 914 246 eurot, mis vähenesid võrreldes 2019. 
aastaga 7,2% . 
 
2020. aastal oli Kultuurkapitalis töölepinguga tööl 28 inimest ning eksperte 147 (sihtkapitalide 
nõukogud, maakondlikud ekspertgrupid ning nõukogu poolt määratud komisjonid). 
 
2020. aastal maksti töötasusid kokku summas 687 430 eurot, sh töölepinguga töötajatele summas 
444 810 eurot ning ajutiste lepingutega ja ekspertiisitasusid kokku summas 242 620 eurot. 
 
Majandusaastal maksti juhatajale lepingujärgseid tasusid kokku 42 000 eurot. Nõukogu liikmetele 
maksti tasusid kokku summas 45 000 eurot. 
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE  
 
Bilanss 
 

 Lisa nr 31.12.2020 31.12.2019 

VARAD     

Käibevara    

Raha  2 9 743 072 9 560 073

Lühiajalised finantsinvesteeringud 3 2 082 795 2 045 629

Nõuded ja ettemaksed 4 5 670 863 5 109 779

Käibevara kokku  17 496 730 16 715 481

Põhivara   

Kinnisvarainvesteeringud 5 152 913 158 963

Materiaalne põhivara 6 826 2 807

Immateriaalne põhivara 6 17 217 30 673

Põhivara kokku  170 956 192 443

VARAD KOKKU  17 667 686 16 907 924

KOHUSTISED JA NETOVARA    

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 8, 9 293 256 99 154

Toetuste kohustised 10 1 862 580 2 286 639

Lühiajalised eraldised 11 4 315 554 5 517 349

Lühiajalised kohustised kokku  6 471 389 7 903 141

KOHUSTISED KOKKU  6 471 389 7 903 141

Netovara   

Põhikapital  2 109 084 2 109 084

Akumuleeritud tulem   6 895 699 6 408 024

Aruandeaasta tulem   2 191 513 487 674

NETOVARA KOKKU  11 196 297 9 004 783

KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU  17 667 686 16 907 924
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Tulemiaruanne 
 

 Lisa nr 2020 2019 

TULUD    

Tulud alkoholi- ja tubakaaktsiisi ning 
hasartmängumaksu laekumistest Kultuurkapitali 
tegevuseks 

 
 

12 29 560 851 29 975 131 

Tulud annetustest 13 481 714 506 318 

Tulem vara investeerimisest 3 42 046 51 014 

Muud tulud  77 16 757 

Tegevustulud kokku  30 084 689 30 549 220 

KULUD    

Tegevuskulud    

Eraldatud stipendiumid, toetused ja preemiad 14 -18 508 564 -20 684 120 

Kultuuriobjektide finantseerimise kulud 15 -8 145 360 -8 120 380 

Tulem kinnisvara haldamisest 16 -31 981 -2 913 

Tööjõu- ja majandamiskulud 17, 18, 19 -1 228 341 -1 273 055 

Tegevuskulud kokku  -27 914 246 -30 080 468 

Aruandeperioodi tegevustulem  2 170 443 486 751 

Finantstulud ja -kulud 2 21 071 18 923 

ARUANDEPERIOODI TULEM  2 191 513 487 674 
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Rahavoogude aruanne 
 

 Lisa nr 2020 2019 

Rahavood põhitegevusest   

Aruandeaasta tegevustulem  2 170 443 468 751 

Korrigeerimised    

 Põhivara kulum ja väärtuse langus 6 15 437 21 579 

 Kinnisvarainvesteeringute kulum ja väärtuse langus 5 6 050 6 600 

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 4 -561 084 12 576 

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete 
muutus 9, 10 -229 957 536 262 

Eraldiste muutus 11 -1 201 795 811 235 

Kokku rahavood põhitegevusest   199 094 1 850 862 

Rahavood investeerimistegevusest    

Finantsinvesteeringute soetus  -1 544 996 -1 518 825 

Finantsinvesteeringute müük  1 507 830 1 472 133 

Laekunud intressid 2 21 071 18 923 

Kokku rahavood investeerimistegevusest  -16 096 -27 769 

RAHAVOOD KOKKU  182 998 1 823 093 

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

Raha ja raha ekvivalentide muutus  182 998 1 823 093 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 9 743 072 9 560 073 

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

 Põhikapital 
Eelmiste perioodide 

akumuleeritud 
tulem 

Aruandeaasta 
tulem 

Kokku 

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 

Eelmise aruandeaasta tulemi 
suunamine eelmiste perioodide 
akumuleeritud tulemisse 0 487 674 -487 674 0 

Aruandeaasta tulem 0 0 2 191 513 2 191 513 

Saldo 31.12.2020 2 109 084 6 895 699 2 191 513 11 196 297 
 

 
Akumuleeritud tulem bilansipäeva seisuga on 9 087 212 eurot.  
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Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise arvestusmeetodid ja hindamise alused 
 
Üldpõhimõtted 
 
Eesti Kultuurkapitali 2020. 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 2020 ja lõppes 31. detsembril 2020. Raamatupidamise 
aastaaruanne on koostatud eurodes. 
 
Majandustehinguid kirjendatakse soetamismaksumuse printsiibi järgi nende tekkimise momendil 
tegelikus väärtuses.  

 
2020. aasta aruandes täiendati eraldatud stipendiumide, toetuste ja preemiata kajastamise 
analüütikat, et anda parem ülevaade eri liiki toetustest. Sellega seoses täiendati ka 2019. aasta 
perioodi võrdlusandmeid.    

 
 
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). 
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Tulude ja kulude arvestus 
 
Eesti Kultuurkapitali tulu moodustub riigieelarvesse laekunud alkoholi- ja tubakaaktsiisist, 
hasartmängumaksust, Kultuurkapitali heaks tehtavatest varalistest annetustest ja pärandustest, 
Kultuurkapitali vara paigutamisest saadavast tulust ja muust majandustegevusest saadavast tulust 
(alus: Eesti Kultuurkapitali 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 
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 regulaarsed 
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) 
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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.  
 
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. 

Aruandeaasta lõpu seisuga hinnatakse kinnisvarainvesteeringu väärtuse võimalikule langusele 
viitavate asjaolude esinemist. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Allahindluse 
tühistamisi kajastatakse aruandeperioodi kulu vähendamisena. 
 
 

Materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus 
 
Materiaalset ja immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha 
arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 
 
Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus 
ületab 5 000 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 ja immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.  
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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 

 
 
Immateriaalse põhivara gruppidele on määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead: 

Immateriaalse põhivara grupp Amortisatsiooninorm Kasulik eluiga 
Tarkvara 5–50% 2–20 aastat 
Kaubamärgid 5–50% 2–20 aastat 

 
Aruandeaasta lõpu seisuga hinnatakse materiaalse ja immateriaalse põhivara vara väärtuse 
võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi 
kuluna. Allahindluse tühistamisi kajastatakse aruandeperioodi kulu vähendamisena.  
 

Finantskohustiste arvestus 
 
Finantskohustised (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) 
võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid 
kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste 
finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, 
mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse soetusmaksumuses. 
  
Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kuni kaksteist kuud alates 
aruande kuupäevast.  
 
Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad arvele 
saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel 
perioodidel kohustistelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit. 
 

Kasutus- ja kapitalirendi arvestus 
 
Rendilepingut loetakse kapitalirendiks juhul, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja 
hüved kanduvad rentnikule üle lepingu sõlmimise hetkest. Vastasel juhul loetakse rendileping 
kasutusrendilepinguks. Rendilepingu klassifitseerimine kapitali- või kasutusrendiks sõltub tehingu 
sisust, mitte lepingu juriidilisest vormist. Kasutusrendi puhul renditud varaobjekti ettevõtte 
raamatupidamisarvestuses arvele ei võeta. 

 
Eraldiste arvestus 
 
Eraldised moodustatakse juhul, kui kohustav sündmus on toimunud enne bilansipäeva ning 
kohustuse 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. 
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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. 
 
 

Seotud osapooled 
 
Eesti Kultuurkapital loeb seotud osapoolteks tegev- ja kõrgemat juhtkonda, eelmainitud isikute 
lähedasi pereliikmed ning nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid . 
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Lisa 2. Raha ja raha ekvivalendid 
 

 31.12.2020 31.12.2019 

Kassa 60 60 

Nõudmiseni hoiused pankades 7 743 012 7 560 013 

Tähtajalised hoiused pankades 2 000 000 2 000 000 

Raha kokku 9 743 072 9 560 073 

 
Tulemiaruandes on kajastatud nõudmiseni hoiustelt ja deposiitidelt saadud pangaintresside tulu 
2020. aastal kokku 21 071 eurot ning 2019. aastal kokku 18 923 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. Pikaajaliste võlakirjade emiteerimisel on lähtutud Kultuurkapitali 
seaduses sätestatud piirangutest. 
 

 31.12.2020 31.12.2019 

Nõudmiseni hoiused pankades 13 083 374 871 

Tähtajalised deposiidid (investeerimisportfellis) 1 608 710 1 206 700 

Pikaajalised võlakirjad 461 002 464 058 

Finantsinvesteeringud kokku 2 082 795 2 045 629 

 
Tulemiaruandes on kajastatud tulud investeerimisportfelli paigutatud deposiitidelt ja võlakirjadelt 
2020. aastal kokku 42 046 eurot ning 2019. aastal kokku 51 014 eurot. 

 
 
Lisa 4. Nõuded ja ettemaksed 

 

 31.12.2020 31.12.2019 

Riigikassast laekumata alkoholi- ja tubakaaktsiis 2 758 280 2 777 023 

Riigikassast laekumata hasartmängumaks 2 907 722 2 331 654 

Muud viitlaekumised 21 0 

Viitlaekumised kokku 5 666 023 5 108 677 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 4 840 1 102 

Viitlaekumised ja ettemaksed kokku 5 670 863 5 109 779 
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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 31.12.2018  

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 

2019. aastal toimunud muutused  

Aruandeperioodi amortisatsioonikulu (lisa 17) -6 050 

Saldo seisuga 31.12.2020  

Soetusmaksumus 244 212 

Akumuleeritud kulum -91 300 

Jääkväärtus 31.12.2020 152 913 

 
 
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 
 

 
Infotehnoloogia 

seadmed 
Muu inventar Kokku 

Saldo seisuga 31.12.2018    

Soetusmaksumus 19 828 70 545 90 373 

Akumuleeritud kulum -15 039 -70 545 -85 584 

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2018 4 789 0 4 789 

2019. aastal toimunud muutused    

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

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 

2020. aastal toimunud muutused    

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

Saldo seisuga 31.12.2020    

Soetusmaksumus 19 828 70 545 90 373 

Akumuleeritud kulum -19 002 -70 545 -89 547 

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2020 826 0 826 

 
 
Eesti Kultuurkapitalis on kasutusel väheväärtuslik vara, mille üle peetakse arvestust bilansiväliselt. 
Inventeeritud väheväärtuslike varade soetusmaksumus seisuga 31.12.2020 oli 63 878 eurot ning 
seisuga 31.12.2019 oli 60 677 eurot. 
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Immateriaalne põhivara 
 

 Tarkvara 

Saldo seisuga 31.12.2019  

Soetusmaksumus 129 191 

Akumuleeritud kulum -98 518 

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2019 30 673 

sh arvele võtmata immateriaalne põhivara 15 015 

2020. aastal toimunud muutused  

Amortisatsioonikulu (lisa 17) -13 456 

Saldo seisuga 31.12.2020  

Soetusmaksumuses 129 191 

Akumuleeritud kulum -98 518 

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2020 17 217 

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, ning Kultuurkapitali 
koduleht www.kulka.ee ja virtuaalkeskkond e-kulka (taotluste ja aruannete esitamine ja 
eraldusotsuste lepingute sõlmimine). Immateriaalse põhivara ettemaksete all on kajastatud e-kulka 
täiendamiseks tasutud ettemaksed summas 6 615 eurot ning klienditarkvara riigiabi registriga 
andmevahetuseks summas 8 400 eurot.  
 

 
Lisa 7. Rendivarad 
 
Kasutusrent 
 
Eesti Kultuurkapital rendib bürooruume Tallinnas, aadressil Suur-Karja 23.  
2020. aastal olid bürooruumide kasutusrendimaksed 49 510 eurot ning 2019. aastal 47 188 eurot. 

 
 
Lisa 8. Võlad ja ettemaksed 
 

 31.12.2020 31.12.2019 

Võlad hankijatele 8 622 16 937 

Maksuvõlad (lisa 9) 62 053 63 982 

Võlad töövõtjatele 0 80 

Puhkusetasude reservfond 21 950 17 690 

Muud lühiajalised võlad 631 465 

Laekunud ettemaksed 200 000 0 

Võlad ja ettemaksed kokku 293 256 99 154 
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Lisa 9. Maksuvõlad  
 

 31.12.2020 31.12.2019 

Sotsiaalmaks 36 897 38 007 

Üksikisiku tulumaks 22 017 21 694 

Töötuskindlustusmakse 1 037 1 056 

Kohustusliku kogumispensionikindlustuse makse 1 801 1 840 

Erisoodustuse tulumaks 301 1 385 

Maksuvõlad kokku (lisa 8) 62 053 63 982 

 

 
Lisa 10. Toetuste kohustised  
 
Toetuste kohustiste all kajatatakse sõlmitud toetuslepingute alusel välja maksmata stipendiume, 
toetusi ja preemiaid. 
Seisuga 31.12.2020 olid lühiajalised kohustised toetuste väljamaksmiseks summas 1 862 580 eurot 
ning seisuga 31.12.2019 summas 2 286 639 eurot. Seisuga 31.12.2020 ja seisuga 31.12.2019 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: 
 

 31.12.2020 31.12.2019 

Sihtkapitalide otsuste alusel moodustatud stipendiumide, 
toetuste ja preemiate eraldised 

3 431 774 4 771 540 

Maakondlike ekspertgruppide otsuste alusel moodustatud 
stipendiumide, toetuste ja preemiate eraldised 

436 939 476 193 

Kultuurkapitali nõukogu otsuste alusel moodustatud 
stipendiumide, toetuste ja preemiate eraldised 

446 841 269 616 

Lühiajalised eraldised kokku 4 315 554 5 517 349 
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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).  
 

 2020 2019 

Tulud alkoholi- ja tubakaaktsiisi laekumisest Kultuurkapitali 
tegevuseks  

15 504 842 15 930 928 

Tulud hasartmängumaksu laekumisest Kultuurkapitali tegevuseks 5 003 939 4 999 736 

Tulud hasartmängumaksu laekumisest kultuuriobjektide 
sihtfinantseerimiseks (lisa 15) 

8 517 942 8 510 787 

Tulud hasartmängumaksu laekumisest kunstide ja rahvakultuuri 
valdkondade õppejõudude loometöö edendamise toetamiseks  

534 128 533 680 

Tulud riigieelarvest kokku 29 560 851 29 975 131 

 
 

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).  
 
2020. aastal laekus annetaja poolt näidatud eesmärgil Kultuurkapitalile sihtotstarbelisi annetusi 
summas 481 714 eurot. 
 
2019. aastal laekus annetaja poolt näidatud eesmärgil Kultuurkapitalile sihtotstarbelisi annetusi 
summas 506 300 eurot ning Kultuurkapitali tuludesse summas 18 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: 

 2020 2019 

Stipendiumid ja preemiad 3 853 170 3 016 327 

Projekti- ja tegevustoetused 12 917 709 15 284 446 

Muud toetused 919 845 1 732 532 

Stipendiumid, toetused ja preemiad kokku 17 690 724 20 033 305 

Regulaarsed elutöötoetused  817 840 650 815 

Stipendiumid, toetused ja preemiad kokku 18 508 564 20 684 120 

 
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. 2020. aastal moodustati eraldisi 
stipendiumide, toetuse ja preemiate maksmiseks kokku summas 19 765 864 eurot ning 2019. aastal 
kokku 20 453 792 eurot. 
 
Tagastatud stipendiumid, toetused ja preemiad ning neist loobumised kajastatakse kulude 
vähendamisena. 2020. aastal loobuti eraldustest ning tagastati toetusi summas 1 257 300 eurot ning 
2019. aastal summas 420 486 eurot. 
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Stipendiumide, toetuste ja preemiate kulud komisjonide lõikes: 

 2020 2019 

Audiovisuaalse kunsti sihtkapital 1 992 239 1 874 540 

Helikunsti sihtkapital 1 912  603 2 208 786 

Rahvakultuuri sihtkapital 1 768 005 1 950 914 

Näitekunsti sihtkapital 1 701 630 1 885 212 

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital 1 552 289 2 253 415 

Kirjanduse sihtkapital 1 487 815 1 568 958 

Kehakultuuri ja spordi sihtkapital 1 399 627 2 219 832 

Arhitektuuri sihtkapital 1 195 477 1 253 554 

Kultuurkapitali nõukogu eraldused 1 521 003 1 310 038 

Tõlkeprogramm Avatud Eesti Raamat  222 292 188 898 

Tõlkeprogramm Traducta 177 572 176 950 

Tõlkeprogramm Hieronymus 79 480 87 672 

Õppejõudude loometöötoetuse stipendiumiprogramm 500 000 520 000 

Balti Kultuurifondi toetusprogramm 300 000 400 000 

Tartumaa ekspertgrupp 155 555 172 621 

Pärnumaa ekspertgrupp 152 775 170 805 

Ida-Virumaa ekspertgrupp 141 292 159 163 

Saaremaa ekspertgrupp 140 374 142 054 

Põlvamaa ekspertgrupp 134 873 142 171 

Võrumaa ekspertgrupp 133 483 147 005 

Valgamaa ekspertgrupp  130 672 136 509 

Järvamaa ekspertgrupp 125 878 135 471 

Jõgevamaa ekspertgrupp 124 030 135 573 

Viljandimaa ekspertgrupp 123 435 159 608 

Lääne-Virumaa ekspertgrupp  119 463 137 396 

Raplamaa ekspertgrupp 106 437 113 786 

Harjumaa ekspertgrupp 105 241 158 163 

Läänemaa ekspertgrupp  95 371 127 417 

Hiiumaa ekspertgrupp 91 813 96 794 

Stipendiumid, toetused ja preemiad kokku 17 690 724 20 033 305 
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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 75,69 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. 
Aastatel 2017–2019 finantseeris eesti Kultuurkapital Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juurdeehitust 
kokku summas 2,8 miljonit eurot. Alates 2020. aastast finantseerib Eesti Kultuurkapital Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemia juurdeehituse laenu tagasimakseid, Rahandusministeeriumi 
prognoosist lähtuvalt kuni aastani 2022. 
 
Kultuuriehitiste sihtfinantseerimine 

eurodes 2020 2019 

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

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juurdeehituse 

sihtfinantseerimine 
1 020 000 995 020 

Kultuuriobjektide sihtfinantseerimise kulud 8 145 360 8 120 380 

 
Kultuuriobjektide sihtfinantseerimiseks laekunud vahendite arvestus (bilansiväline kohustus) 

eurodes 2020 2019 

Kultuuriobjektide sihtfinantseerimise saldo perioodi alguses 401 278 10 871 

Aruandeaastal saadud vahendid sihtfinantseerimiseks (lisa 12) 8 517 942 8 510 787 

Aruandeaastal eraldatud vahendid sihtfinantseerimiseks -8 145 360  -8 120 380 

Kultuuriobjektide sihtfinantseerimise bilansivälise kohustuse 
saldo perioodi lõpuks 

773 860 401 278 

 
 

Lisa 16. Tulud ja kulud kinnisvara haldamisest 
 
Eesti Kultuurkapitali kinnisvarainvesteeringuks on renoveeritud hoone Tallinnas Oru tänaval, mis on 
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.  
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2020. aastal on Eesti Kontsert saanud Oru tänava maja edasirendist tulusid kokku 2 314 eurot, maja 
ülalpidamiskulud 2020. aastal olid 25 922 eurot. 2019. aastal oli maja edasirendist saadud tulu kokku 
6 430 eurot ning ülalpidamiskulud kokku 26 805 eurot. 2020. ja 2019. aastal renditulu ei teenitud. 
 
Lepingujärgselt kannab Eesti Kultuurkapital hoone maamaksu ja hoonestusõiguse kulud ning 
remondikulud.  
 
2020. aastal remonditi Oru tn 10 kinnisvara majaesine trepp ning uuendati küttesüsteemid. 
Tulemiaruandes on 2020. aastal kajastatud hoonestusõiguse seadmise ja maamaksu kulud summas   
2 913 eurot ning hoone remondikulud summas 29 068 eurot ja 2019. aastal hoonestusõiguse 
seadmise ja maamaksu kulud summas 2 913 eurot.  
Kinnisvarainvesteeringutes toimunud muudatused on kajastatud käesoleva aruande lisas 5. 

 
Lisa 17. Tööjõu- ja majandamiskulud 
 

eurodes 2020 2019 

Tööjõukulud (lisa 18) 965 667 954 794 

Majandamiskulud (lisa 19) 203 337 255 746 

Muud tegevuskulud 37 850 40 478 

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

21 487 22 037 

Tööjõu- ja majandamiskulud kokku  1 228 341 1 273 055 

 
 
Lisa 18. Tööjõukulud 
 

eurodes 2020 2019 

Töötajate töötasud 429 752 426 879 

Ajutiste lepingutega töötajate töötasud 15 059 10 598 

Ekspertiisitasud komisjonide liikmetele  242 620 241 430 

Nõukogu liikme tasud 24 000 19 800 

Töötasukulud kokku  711 431 698 707 

Erisoodustuskulud 14 444 13 046 

Sotsiaalmaks töötasudelt ja erisoodustustelt 234 689 235 869 

Töötuskindlustusmakse 3 220 3 162 

Tulumaks erisoodustustelt 1 883 4 010 

Tööjõukulud kokku (lisa 17) 965 667 954 794 

 
 

Töötajate arv taandatud täistööajale 2020 2019 

Töötajate arv perioodi algul 17 17 

Töötajate arv perioodi lõpul 17 17 
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Lisa 19. Majandamiskulud 
 

eurodes 2020 2019 

Administreerimiskulud 71 303 91 662 

Lähetus- ja koolituskulud 4 485 7 679 

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 56 783 56 116 

Sõidukite majandamiskulud 2 469 2 774 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 31 940 34 249 

Inventari majandamiskulud 382 80 

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 33 116 60 064 

Muud majandamiskulud 2 859 3 122 

Majandamiskulud kokku (lisa 17) 203 337 255 746 

 
 

Lisa 20. Muud nõuded 
 
Eesti Kultuurkapitali endise tegevdirektori Avo Viioli 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. Eesti Kultuurkapital esitas 8. märtsil 2019 Viru Maakohtule 
avalduse Avo Viioli eraisiku pankroti väljakuulutamiseks. Pankrotimenetluse algatamisega peatus ka 
Kultuurkapitali nõude aegumine Avo Viioli suhtes. Maakohus kuulutas välja Avo Viiolile eraisiku 
pankroti detsembris 2019. 
Seisuga 31.12.2020 on Avo Viiol tasunud tema vastu esitatud nõude osaliselt, kokku summas 21 986 
eurot, sellest 2019. aastal summas 16 658 eurot. 2020. aastal tasumisi ei toimunud.  
 

eurodes 2020 2019 

Muud nõuded 523 807 523 807 

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -523 807 -523 807 

 
 
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 kajastatakse bilansivälise nõudena. 
 
Seisuga 31.12.2020 oli tähtajaliselt esitamata aruandeid summas 120 912 eurot, sh aruande tähtaega 
rohkem kui 30 päeva ületanud aruandeid summas 16 485 eurot.  
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.  
Toetuste tagasinõudeid on seisuga 31.12.2020 summas 4 918 eurot ning seisuga 31.12.2019 summas 
13 716 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 Teatriliit Nõukogu liikmega seotud ettevõte 134 378 

Eesti Pärimusmuusika Keskus Nõukogu liikmega seotud ettevõte 116 468 

Kirjastus Ilmamaa OÜ Nõukogu esimehega seotud ettevõte 102 019 

Kirjandusfestival Prima Vista MTÜ Nõukogu liikmega seotud ettevõte 100 000 

Narva Muuseum SA Nõukogu esimehega seotud ettevõte 79 310 

Tuum OÜ Nõukogu liikmega seotud ettevõte 6 344 

Vene Teater SA Nõukogu liikmega seotud ettevõte 1 980 

 
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.  
 
2020. aastal on Eesti Kultuurkapitali nõukogu liikmetele on makstud nõukogu liikme tasusid ja 
ekspertiisitasusid kokku summas 45 000 eurot ning auditikomitee liikmetele on makstud tasusid 
summas 520 eurot. 
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Majandusaasta aruande allkirjad 
 
 
Eesti Kultuurkapitali juhatus on koostanud 2020. aasta majandusaasta aruande. 
 
Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, millele on 
lisatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne. 
 
 
11. juunil 2021. aastal 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Kertu Saks 
Juhataja 
 
 


