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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.
2018. aastal oli Kultuurkapitali investeerimisportfelli valitsejaks LHV Pank AS.
Kultuurkapitali nõukogu
Kultuurkapitalil on 11-liikmeline nõukogu, mille esimeheks on kultuuriminister. Kultuurkapitali
nõukogu koosneb lisaks kultuuriministrile sihtkapitalide poolt valitud esindajatest, kultuuriministri
nimetatud esindajast ning rahandusministri nimetatud esindajast. 2018. aastal nõukogu liikmete
vahetust ei toimunud.
Nõukogu liikmed alates 30.11.2017 on:
Indrek Saar, kultuuriminister – nõukogu esimees
Are Eller – kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
Andrus Raudsalu – audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
Monika Larini – näitekunsti sihtkapitali esindaja
Aet Maatee – rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
Peeter Pere – arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Eneken Laanes – kirjanduse sihtkapitali esindaja
Tiia Teder – helikunsti sihtkapitali esindaja
Anu Allas – kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
David O’Brock – kultuuriministri esindaja
Urmo Merila – rahandusministri esindaja

Sihtkapital on Kultuurkapitali struktuuriüksus, kelle ülesanne on Kultuurkapitali nõukogu poolt
konkreetsele kultuurivaldkonnale eraldatud raha jaotamine esitatud taotluste alusel ja omal
algatusel. Kandidaate sihtkapitalide nõukokku saavad esitada vastavate kultuurialade ühendused ja
kandidaat peab olema vastavas valdkonnas tegutsev isik. 2018. aastal uusi sihtkapitalide nõukogude
koosseise ei nimetatud.
Maakondlik ekspertgrupp on igas maakonnas tegutsev Kultuurkapitali struktuuriüksus, kelle
ülesanne on Kultuurkapitali nõukogu poolt maakonna kultuurivaldkonnale eraldatud raha jaotamine
esitatud taotluste alusel ja omal algatusel. Ekspertgruppe on 15 ning koosseisud valitakse kaheks
aastaks. Ekspertgruppide koosseisu esitatakse kandidaadid maakonna kultuurivaldkonnas
tegutsevate isikute hulgast. 2018. aastal uusi ekspertgruppide koosseise ei nimetatud.
Eesti Kultuurkapital toetab Eesti Kultuurkapitali seaduses nimetatud kultuurivaldkondi alkoholi- ja
tubakaaktsiisist ning hasartmängumaksust laekuvatest tuludest, põhikapitalilt teenitavast tulust,
Kultuurkapitali heaks tehtavatest varalistest annetustest ja pärandustest, muust majandustegevusest
tulenevast tulust ja muudest laekumistest.
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Mis toimus Kultuurkapitali kaasabil 2018. aastal
2018. aastal jätkas Kultuurkapital Eesti Rahva Muuseumi (ERM) uue hoone ehituse finantseerimist
üürimaksete kapitalikomponendi rahastamiste kaudu. Kultuurkapitali, ERMi ja Riigi Kinnisvara
Aktsiaseltsi (RKAS) vahel sõlmiti 17.06.2013 leping nr I-13/1 ERMi uue hoone rajamise
finantseerimiseks. Lepingujärgselt rahastab Kultuurkapital ERMi rajamist maksimaalselt summas
75,693 miljonit eurot.
Perioodil 2013–2016 finantseeris Kultuurkapital ERMi uue hoone rajamist 37,135 miljoni euroga,
RKAS investeeris ERMi ehitusse 37,173 miljonit eurot ning ERM 2,708 miljonit eurot.
Alates 1.01.2017 hüvitab ERM RKASile tehtud investeeringud (koos intressidega) üürimaksete kaudu
(kapitalikomponendi maksed, mis sisaldavad põhiosa ja intressi). 2018. aastal oli ERMi vajadus
Kultuurkapitali kaudu finantseeringuks 6,8 miljonit eurot. 31.12.2018 seisuga oli Kultuurkapitali
kaudu ERMi uue hoone rajamist finantseeritud summas 51,1 miljonit eurot.
Kultuurkapitali toel valmiv Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) saal saab valmis 2019. aastal.
EMTA ehituse finantsanalüüsis on arvestatud Kultuurkapitali toetusega saalikompleksi ehituse
perioodil 2017–2019 summas 1,8 miljonit eurot ning perioodil 2020–2022 laenu põhiosa ja intresside
tagasimaksete finantseerimist summas 3,2 miljonit eurot.
Toetusteks, stipendiumideks ja preemiateks eraldati 2018. aastal 19,1 miljonit eurot.
2018. aastal loodi Kultuurkapitali juurde uus tõlkeprogramm Hieronymus, mis on Eesti Kirjanike Liidu
tõlkijate sektsiooni ja Eesti Kultuurkapitali algatus koostöös erakapitaliga. Selle eesmärk on toetada
klassikalise ilukirjanduse tõlkimist eesti keelde. „Klassika“ all peab tõlkeprogrammi komisjon silmas
esmajoones vanemat püsiväärtuslikku kirjandust. Teretulnud on ettepanekud tõlkida nende kirjanike
teoseid, kelle autoriõigused on vabad, st kelle surmast on möödas üle 70 aasta. Kui tuleb langetada
valik 19. või 20. sajandi kirjanduse ning ammusema klassika vahel, kuulub otsustajate eelistus
viimasele. Selles, kuidas mõista „ilukirjandust”, on komisjon vabameelsem ning toetab lisaks luulele,
jutu- ja näitekirjandusele ka esseistliku, mütoloogilise, epistolaarse, (auto)biograafilise ja
historiograafilise kirjasõna vahendamist.
Programmi aastaeelarve on 90 000 eurot, mida kahe kolmandiku ulatuses rahastavad kolm Eesti
ettevõtjat ja ühe kolmandiku ulatuses Eesti Kultuurkapitali nõukogu. Selline rahastusskeem luuakse
esialgu viieks aastaks.
8. juulil 2018 loodi Balti Kultuurifond, mida kolmel järgneval aastal koordineerib Eesti Kultuurkapital.
Fondi eesmärk on edendada Balti riikide kultuurikoostööd ja tugevdada Eesti, Läti ja Leedu kultuuri
rahvusvahelistumist ühiste kultuuriprojektide ja -sündmuste kaudu.
1. jaanuarist 2019 saab fondi ka taotlusi esitada. Iga Balti riik panustab fondi 100 000 eurot aastas ja
fondi aastaeelarveks kujuneb vähemalt 300 000 eurot. 2018. aasta lõpul teatas ka Põhjamaade
Ministrite Nõukogu 100 000 euro annetamisest Balti Kultuurifondile Põhjamaades toimuvate
sündmuste toetamiseks. Taotlejad võivad olla ainult Eesti, Läti või Leedu juriidilised isikud. Toetus
ühe projekti kohta on 25 000 kuni 100 000 eurot. Toetusi jagatakse kord aastas.
Fondi administreerivad kolmeaastase rotatsiooni korras Balti riikide kultuurkapitalid. Taotlusi hakkab
hindama kuueliikmeline erinevate kultuurivaldkondade esindajaist koosnev ekspertkomisjon, mis
määratakse ametisse kolmeks aastaks. Igat Balti riiki esindab komisjonis kaks liiget.

Järgnevalt ülevaade tegevusest vastavalt sihtkapitalide, Kultuurkapitali programmide komisjonide ja
maakondlike ekspertgruppide tegevusaruannetele. See on koond sellest, mida sihtkapitalide
nõukogude liikmed ja eksperdid on oluliseks pidanud.
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Sihtkapitalide tegevus
Ka 2018. aastal seisis iga Kultuurkapitali sihtkapital hea oma valdkonna elujõulisuse eest ning selle
täitmiseks jagati mitmeid toetusi ja stipendiume. Peale selle algatati valdkonniti erinevaid
stipendiumiprogramme.
Sihtkapitalidele esitati 2018. aastal taotlusi 41,4 miljoni euro ulatuses ja eraldusi tehti 16,3 miljoni
euro ulatuses.
Järgnevalt ülevaade sihtkapitalide 2018. aasta tegevusest, mille on sõnastanud sihtkapitalid.
Arhitektuuri sihtkapital

Arhitektuuri sihtkapitali prioriteedid ja suunad raha jagamisel olid üldjoontes samad, mis viimastel
aastatel: ühelt poolt tagada valdkonna edendamise ja arendamisega seotud institutsioonide ja
pikemaajaliste projektide järjepidevus, teisalt toetada kvaliteetseid uusi ja ühekordseid algatusi,
seades eesmärgiks ka sihtkapitali alla kuuluvate eri valdkondade (arhitektuur, sisearhitektuur,
maastikuarhitektuur, disain, urbanistika, arhitektuuri uurimise ja pärandiga seotu) tasakaalustatuse.
Sihtkapitali strateegiaks on panustada ettevõtmistesse ja algatustesse, millel on märgatav avalik,
ühiskondlik väljund ning mis toetavad valdkonna arengut nii hetkel kui ka pikemas perspektiivis.
Arhitektuuri sihtkapitali eripäraks on suur institutsionaalsete taotluste hulk, projekte on võib-olla
arvuliselt vähem kui teistes sihtkapitalides, enamik neist on aga mahukad ja kaalukad nii finantsilises
kui ühiskondlikus mõttes – seetõttu on oluline koostöö ja suhtlemine erialaliitude ja teiste
institutsioonidega nagu Arhitektuurikeskus, EKA ja muuseumid.
Erinevalt teistest sihtkapitalidest eraldame suures mahus ka erialaliitudele tegevustoetusi,
arvestades nendne aktiivset ja laiahaardelist tegutsemist valdkonna loomeinimeste eest seismisel ja
mahukat ühiskondlikku tegevust – ilmselt ei ole see ideaalne asjakorraldus, kuid lähemas tulevikus on
sellele ka väga raske alternatiivset lahendust näha. Peame jätkuvalt oluliseks avalike konkursside kui
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ühe ehitatud keskkonna kvaliteedi tagamise vahendi toetamist; samuti erialase perioodika ja
kirjanduse toetamist, mis on oluline nii arhitektuuri- ja disainimõtte arengu ja eneserefleksiooni
seisukohalt kui teisalt ka väga tõhus kommunikatsioonivahend Eestist väljapoole.
Samamoodi on eriala arengu ja rahvusvahelistumise seisukohalt oluline jätkata valdkonna
tippsündmuste nagu Tallinna arhitektuuribiennaal, Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti näitus ja
Disainiöö toetamist; pikemas plaanis võiks näiteks Veneetsia puhul siiski kaaluda jõudude
ühendamist teiste Balti riikidega, mis on ennast korra tõestanud ja mis võimaldaks ressursse
koondada Tallinna arhitektuuribiennaali väljaarendamisele tõeliselt tugevaks piirkondlikuks
suursündmuseks – hetkel tundub, et sellel oleks ambitsiooni ja potentsiaali rohkemaks, kui on
võimalik toetada. Üritame hoida piirkondlikku tasakaalu, et kogu tegevus ei koonduks pealinna.
Kindlasti jätkame ka mitmesuguste arhitektuuri- ja disainiharidusega seotud projektide toetamist,
kuid selles vallas oleks edaspidi väga oluline liikuda siiski koorma jagamise suunas – sihtkapitalile
võiksid jääda eelkõige suuremat ja mõjukamat avalikku väljundit omavad haridusvaldkonna
tegevused (avalikud loengud, millest saab kasu kogu väli; sedalaadi õppetööga seotud projektid, mille
tulemusel sünnib avalik sündmus või objekt, jne). Samas sihtkapitali tugeval toel käima lükatud ja
nüüdseks ennast juba pikalt tõestanud arhitektuuri huvikoolile, samuti õppepraktikatele,
külalisõppejõududele, workshop’idele jms oleks pikemas plaanis õiglane leida rahastus
haridusvaldkonnast endast. Samamoodi peame loomulikult oluliseks valdkonna preemiaürituste ja
sellega seotud avalikkusele suunatud tegevuste ja ürituste toetamist, kuid ühtlasi ka nende hoidmist
mõistlikes proportsioonides.
Uusi stipendiume ei algatatud, seoses üldise jaotamise korra ühtlustamise ja tingimuste
ülevaatamisega ühendati senised õppestipendium ja õppelähetuse stipendium, mis sisuliselt üksteist
topeldasid. Sihtkapitalide rahajaotamise kordade ühtlustamise kaudu lisandus toetustesse ka
alajaotus „muud projektid”, mis peaks võimaldama taotleda toetust ka ülejäänud alajaotustes
kirjeldamata algatustele.
Sihtkapitali panus valdkonnas on väga suur ja mõjukas ning kõikumised rahastuses või
jaotamispõhimõtetes on kohe tunda. Väga paljude projektide puhul on sihtkapital ülekaalukalt
suurim toetaja, kuigi rõõmustab ka teiste toetusallikate mõnetine, kuigi aeglane kasv.
Põhimõttelisi ja sisulisi probleeme eriti ei esinenud, sihtkapital töötas heas koostöös ja enamasti
üksteisemõistmises.
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Kirjanduse sihtkapital

Kirjanduse sihtkapital toetab eelkõige eesti väärtkirjandust rõhuasetusega autori toetamisele. See
hõlmas nii algupärast proosat kui tõlkekirjandust. Toetati ka laiema kultuurilise tähendusega teoseid,
mis oleksid muidu ilmumata jäänud. Sama kehtis konverentside, seminaride jt akadeemilise
suunitlusega ettevõtmiste kohta.
Kirjanduse sihtkapital peab oma ülesandeks muuhulgas eesti kirjanduse kestvuse tagamist olukorras,
kus lugemishuvi väheneb, trükiarvud on languses ja (teoste) nimetuste arv on tõusuteel. Sihtkapital
püüab jätkuvalt tõsta autorite loometoetusi, mis on olnud kaua madalad. Samas toetati aga ka end
tõestanud autoreid, kes on rasketes majanduslikes oludes.
Kirjanduse sihtkapitali panus on jätkuvalt määrava tähtsusega, seda kindlasti autori seisukohalt.
Turujõududele kohalikes oludes panustada ei saa, neid autoreid, kes end oma teoste läbimüügist
suudavad elatada, Eestis ei ole. Paljud kirjastused sõltuvad väärtkirjanduse kirjastamisel otseselt
sihtkapitali toest.
Torkas silma, et üha rohkem projekte on ainuüksi sihtkapitalist sõltuvad. Kui eraldust ei tule, siis jääb
teos majanduslikel kaalutlustel välja andmata või kirjandusüritus korraldamata. Seoses 2018. aasta
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Londoni raamatumessiga vähenes kultuuriministeeriumi toetuse osakaal kirjandusele. Sihtkapitali
seisukohalt tähendas see taotluste arvu ja vastutuse suurenemist. Mitmete traditsiooniliste
projektide – näiteks kirjandusfestivalide – kulud peaks aga kandma kultuuriministeerium oma
eelarvest.
Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital

Sihtkapital on suures osas jäänud kindlaks varasemalt fikseerunud prioriteetide juurde. Eesmärgiks
on teha võimalikult konstruktiivseid ja laiapõhjalisi otsuseid, toetades piiratud eelarve ja läbivalt
proportsionaalselt suure taotluste hulga juures võimalikult paljusid loomeinimesi, projekte ning
algatusi, pidades silmas regionaalsuse aspekti ja jätmata ühtki valdkonda või taotluse kategooriat
süsteemselt ebavõrdsesse olukorda. Sihtkapital peab oluliseks taotluste kvaliteeti ja nii sisulist kui
eelarvelist läbimõeldust.
Endiselt lähtutakse põhimõttest, et kui suure eelarvega projektil ei ole teisi arvestatavaid rahastajaid
ning sihtkapitalil pole võimalik seda toetada vähemalt 75% ulatuses küsitud summast, on mõistlikum
projekti mitte toetada, et mitte panna taotlejaid keerulisse olukorda (kus raha on liiga vähe, et
plaanitut teostada, aga samas liiga palju, et seda üldse ära jätta või edasi lükata).
Reisitoetusi antakse valikuliselt, arvestades konkreetse inimese panust Eesti kunstiväljale ja reisi
loodetavat tulemuslikkust.
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Toetuste puhul mahukatele ja kallitele trükistele arvestatakse nende aktuaalsust, koostamise
professionaalsust ja vajalikkust.
Endisest veel rangemalt jälgitakse institutsioonide ja eraisikute suhteid projektide planeerimisel ja
toetuse taotlemisel: kui tegemist on selgelt institutsionaalse projektiga (muuseumis, kunstikõrgkoolis
vm), siis eeldatakse institutsioonilt vastutuse võtmist ning seda, et kunstnik või kuraator ei pea
projektiks eraisikuna raha küsima (mõistagi on siin erandeid, nt galeriinäitused, residentuuriprojektid
jm, mille puhul institutsioon pakub pinda, kuid ei telli sisu).
Lisaks preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise korrale lähtub sihtkapital nö
juhtumipõhisusest ehk konkreetsete taotluse sisust ja põhjendatusest ning laiemast
toimimisloogikast kultuuriväljal. Vastavalt protsessidele ja nähtustele kunstiväljal hindab sihtkapital
oma prioriteete ka vajadusel ümber, pidades ühtlasi silmas oma vastutust teatud ulatuses ka
traditsioonide toetamisel.
Elementaarse professionaalsuse kõrval peetakse oluliseks nii toimuva projekti kättesaadavust
laiemale publikule, võimalike muude rahastamisallikate olemasolu, hetkel väljal kehtivat
finantsdünaamikat kui ka eelarve realistlikkust ja selle ning toimumisaja kättesaadavuse
proportsionaalsust.
Ehkki Kultuurkapitali toetamise vajadusest on nö väljunud suures osas SA Tallinna Kunstihoone
tegevustoetus, on endiselt aktuaalne ja sihtkapitali perspektiivist problemaatiline mitmete
institutsioonide rahastamise küsimus, seades seeläbi suure koormuse Kultuurkapitalile. Eelkõige
puudutab see Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi ja Eesti Tarbekunsti- ja
Disainimuuseumi. Riik katab muuseumide hoonete ülalpidamiskulu ja osa palgafondist, aga näituste,
trükiste, publikuprogrammide jmt – ehk põhitegevuse – jaoks vajalik raha tuleb muuseumil kas
teenida omatuluna või leida toetusena teistest allikatest. Paratamatult küsitakse suur osa sellest
rahast Kultuurkapitalilt ja viimasel on omakorda väga raske mitte toetada muuseumide projekte, mis
sageli koondavad parima, mida Eesti kunstiväljal on pakkuda (kunstnikud, kogud, kuraatorid,
teadlased jm). Siiski on nii sihtkapitali kui suurema osa Eesti kunstiavalikkuse kindel veendumus, et
muuseumide põhitegevust peaks rahastama Kultuuriministeerium, mitte Kultuurkapital, mis kaotab
seeläbi väga suure osa rahast, mida võiks kasutada institutsiooniväliste projektide toetuseks.
2018. aastal kohtusid sihtkapitali liikmed ka ministri ja ministeeriumi esindajatega, kellele kirjeldati
probleemi, esitati argumenteeritud seisukohad ja tehti ettepanekud olukorra parandamiseks.
Ministeeriumipoolse ettepanekuna jäi kõlama asuda läbirääkimistesse täiendavate eelarveliste
vajaduste osas muuseumidega otse.
Muuseumide kõrval proportsionaalselt väiksem, kuid süsteemselt suur on Eesti Kunstiakadeemia ja
Kõrgema Kunstikooliga Pallas seotud taotluste hulk, mis on suuresti seotud nende põhitegevusega.
Kunstiakadeemia esindajaga on sihtkapital kohtunud ning probleemi kirjeldanud ja soovitanud seda
haridusministeeriumiga arutada.
Sihtkapitali tegevust läbib pidevalt keerukus valida pika traditsiooniga ja uute algatuste toetamise
vahel, on olnud hea meel näha ja toetada kunstiväljal toimuvaid nii temaatiliselt, regionaalselt kui
sihtgruppe silmas pidades väga eriilmelisi projekte.
Kultuurkapital on keskne Eesti kultuurielu toetusmehhanism, milleta ei toimuks mitmeid valdkonnas
olulisi üritusi ja algatusi. Sellest tulenevalt on sihtkapitalile seatud ka selgelt tajutavad kõrged
ootused.
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Läbiv probleem on sihtkapitali jaoks institutsionaalsete toetuste rohkus. Ühelt poolt annab sihtkapital
endale aru, et toetatavate tegevuste kvaliteeti arvestades on see antud hetkel vältimatu, kuid
süsteemne sõltuvus projektirahadest põhitegevusele vajab samas endiselt struktuurset muutust ning
lahendust Kultuuriministeeriumi poolt.
Audiovisuaalse kunsti sihtkapital

2018. aasta audiovisuaalse (AV) sihtkapitali koosseis vaatas kohalikku audiovisuaalset maastikku
kõigis selle n-ö arenguetappides, alates hariduslikest algatustest ja lõpetades teavitus- ja
turundustegevustega, kui filmid ise on juba valmis. Seda kõike arvesse võttes püüti ka veidi
selgepiirilisemalt defineerida see, mis ikkagi AV sihtkapitali pädevusse kuulub ja mis mitte. Kuna
Eestis on filmide tootmiseks vaid kaks riiklikku fondi, kes abi pakuvad (lisaks veel ka EFI), peeti kõige
olulisemaks seda, et vajalikud filmid – mängufilmid, dokid, lühi- ja animafilmid – saaksid piisava
toetuse, et jõuda finišisse.
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Prioriteete muutsid pisut ka olud. Tundus, et mingist hetkest tekkis rohkem tugevaid taotlusi
õppestipendiumitele heades filmikoolides. See tegi ainult heameelt, ja filmialasesse haridusse
investeerimine oli ka kindlasti prioriteetne.
Projektide hindamisel küsiti endalt ka alati seda, milline on projekti Eesti-faktor või millist kasu võiks
Eesti sellest saada. Rahvusliku kultuuripärandiga tegelemine on kindlasti prioriteetne, aga mitte
ainult minevikku, vaid ka julgelt tulevikku vaadates.
Sihtkapital tahab hea seista selle eest, et toetust saaksid ka need, kellel seda on raske mujalt saada –
julge kunstilise visiooniga projektid, eripärased nägemused.
Eraldi tõusev teema on tugevate produtsentide najal tekkinud tippklassi välismaiste filmide
taotlused, kus Eesti on vähemuskaastootja, näiteks Veneetsias auhinna saanud „Mees, kes üllatas
kõiki“. Selliste projektide kasu Eesti AV-maastikule võib olla küll kaudsem, aga nende projektide
kaudu saadav nähtavus ja kontaktid on väga suure kaaluga ja siin tuleks üles näidata teatud
perspektiivitunnet. Samuti tahaks soosida kaadritaguste jõudude ja tehniliste oskustööliste tegevuse
toetamist ja arendamist.
Hea meel oli näha, et niivõrd hästi õnnestus Kulka, ERRi ja EFI koostöös algatatud portreedokkide
programm, mis õnnestusid peaaegu kõik ja andsid Eesti dokumentalistikale aastal 2018 kõvasti
juurde.
Positiivselt on meelde jäänud mitmed spetsiifilisemate erialade esindajate toetustaotlused, kus oli
väga selge visioon enese edasiarendamiseks. Ka tehnilisemate ametite puhul tuleks soosida loovust
ja võimaldada selle arendamist– olgu nad siis grimeerijad, kostüümikunstnikud, monteerijad,
värvimäärajad vms. Maailm areneb pidevalt ja meie filmitööstuses töötavad inimesed peaksid
arenema koos sellega.
Tõsteti peaaegu kõigi filmiliikide arendus- ja tootmistoetuste piirmäärasid. Jätkati edukalt
portreedokkide vooru. Algatati „Eesti lugude“ tootmispõhimõtete muutmine – aastane toetussumma
jäi samaks, aga jaguneb 12 asemel 8–9 filmi vahel, nii et iga filmi tootmiseelarve võib kasvada.
Kultuurkapitali panus valdkonda on hindamatu. Kui see rahvusvaheliselt jutuks tuleb, on
reaktsioonide põhjal otsustades õigust uhkust tunda, et meil selline toetusskeem on.
AV sihtkapitali pädevusse kuulub ka veidi vaeslapse rollis olev fotograafia, mille toetamist sihtkapital
püüab kuidagi jagada kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitaliga.
Sihtkapitali rahastada on ka paar väga suure mahuga projekti, mida peaks kindlasti kaaluma katta
muudest vahenditest (Kultuuriministeerium) – ennekõike on selliseks PÖFF, mis on kasvanud
hiiglaslikuks ja mille rahavajadus ja tehtud eraldused hakkavad võtma vahendeid ära uutelt
algatustelt.
AV sihtkapital on väga avatud ja taotlejaid julgustatakse sihtkapitali esimehele helistama ja täpsemalt
aru pärima, kui miski segaseks jääb. Meie kõigi huvides on see, et valdkond areneks ja oleks
konkurentsivõimeline.
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Helikunsti sihtkapital

Sihtkapitali töö lähtepunktid olid järjepidevad ja samad, mis eelmisel aastal. Uue redaktsiooni sai
helikunsti sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord, mis on harmoniseeritud
Eesti Kultuurkapitali toetuste alusdokumentidega ning mõned toetuste ja stipendiumide summad on
seejärel muutunud, suurendatud või ümardatud, kuid muutused ei olnud põhimõttelist laadi.
Helikunsti sihtkapitali prioriteedid on jätkuvalt loometöötoetused ja stipendiumid loovisikutele,
muusikasündmuste korraldamise toetamine ja õppestipendiumid. Kuna oli Eesti juubeliaasta, toetas
sihtkapital mitmeid projekte, mis viisid eesti muusika rahvusvahelisele areenile.
Helikunsti sihtkapitali toetuste üldisem strateegia on aidata kaasa muusikasündmuste toimumisele
üle kogu Eesti, toetada andekaid muusikuid ning soodustada loometegevust. Ühteviisi oluliseks peab
sihtkapital nii traditsioonide jätkumist kui ka muusikaelu uuenemist.
Helikunsti valdkonna tähtsaimad festivalid on Eesti Muusika Päevad, Pärnu Muusikafestival (Eesti
suurim klassikafestival), Jazzkaar, Viljandi Pärimusmuusika Festival, Nargenfestivali mitmed
sündmused, eksklusiivne nüüdismuusikafestival Afekt jt. Olulist toetust sai ka Eesti Festivaliorkestri
tähelend Eestis ja maailmas. Helikunsti sihtkapitali toetusel leiab aset iga-aastane muusikapreemiate
tseremoonia, mida korraldab Eesti Muusikanõukogu. Olulist toetust kontserdielu elavdamisel saavad
nii Eesti Interpreetide Liit kui ka Eesti Jazzliit.
Helikunsti sihtkapitali panus on valdkonnale ülivajalik ja elushoidva tähtsusega. Samas lasub
sihtkapitalil väga suur koormus. Taotluste arv oli 1895, neist rohkem kui kolmandik on komplekssed
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ja mahukad taotlused. Kultuurkapitali e-keskkond vajaks edasiarendamist, et seda oleks mugavam
kasutada.
Näitekunsti sihtkapital

Sihtkapital jätkas 2018. aastal samade prioriteetidega kui 2017. Keskenduti põhiliselt professionaalse
etendustegevusega seotud loovisiku loometöö ja enesetäiendamise toetamisele ja vähendati sujuvalt
toetust riiklikult juba rahastatud institutsioonidele. Kahjuks ei saanud rahade nappuse tõttu toetada
harrastusteatrite tegevust ja huviharidust. Jätkuvalt ei toetatud produtsentide töötasusid, et ärgitada
projektidele lisarahastuse leidmist.
Sihtkapitali prioriteedid on:
1. Erialaliitude tegevus – tegevustoetus on ainult erialaliitudele
2. Loovisikute toetamine, tunnustamine
3. Juubelitoetused
4. Festivalide korraldamine – NOTAFE, Baltoscandal, Talveöö unenägu, NuQ Treff, Kuldne
Mask ja kõige suuremas mahus DRAAMA.
5. Lavastuste väljatoomine
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Trükiste koostamine, tõlkimine ja väljaandmine
Osalemine festivalidel väljaspool Eestit (sõidukulud, osalustasud)
Erialane enesetäiendus
Residentuuride toetus
Sümpoosionite ja konverentside korraldamine, nendel osalemine
Külalisetenduste korraldamine

Rahvakultuuri sihtkapital
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Rahvakultuuri sihtkapital toetas ka aastal 2018 järgmisi rahvakultuuri valdkondi:
 käsitöö valdkond
 tantsu valdkond
 orkestrite valdkond
 muusika valdkond
 kooride valdkond
 harrastusteatrite valdkond
 folkloori ja pärimuskultuuri valdkond
 tuuseumid
 raamatukogud
 filmid
Jaotuse põhimõtted võrreldes eelmise aastaga oluliselt ei muutunud.
Rahvakultuurialaste tegevuste valdkonnad, mille toetuseks raha küsitakse, on järgmised:
 rahvakultuuri keskseltside tegevustoetus
 loovisiku toetamine, tunnustamine
 juubelitoetused
 üleriigiliste sündmuste korraldamine
 ülemaakondlike sündmuste korraldamine
 festivalide korraldamine
 näituste korraldamine
 ürituse korraldamine
 koolituste korraldamine
 kultuuripärandi jäädvustamine
 helisalvestuste teostamine
 trükiste koostamine ja väljaandmine
 osalemine konkurssidel, festivalidel väljaspool Eestit (sõidukulud)
 pillide soetamine
 rahvariiete soetamine
 Eesti esindamine valdkonna rahvusvahelistel tippsündmustel
 Eesti esindus valdkondade rahvusvaheliste organisatsioonide aastakoosolekutel
 õppesõidud enesetäienduse eesmärgil
Rahvakultuuri sihtkapital on endiselt äärmiselt keerulises olukorras, sest toetuseavaldused hõlmavad
väga erinevaid valdkondi ja tegevusi. Taotlusi on arvuliselt kõige enam kõigist Kultuurkapitali
sihtkapitalidest. Murekohaks olid 2018. aastal keskseltsid ja nende tegevustoetused. 2018. aastal anti
tegevustoetust Eesti Folkloorinõukogule, Eesti Kooriühingule, Eesti Harrastusteatrite Liidule, Eesti
Rahvakunsti ja Käsitöö Liidule ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsile. Taolist toetust
vajaksid aga väga paljud üle-eestilised rahvakultuuri valdkonna organisatsioonid. Samas ei saa
sihtkapital seda koormust ainult enda õlule võtta.
Rahvakultuuri sihtkapitali rahaeralduste kohta viidi läbi 2018. aastal audit. Auditi käigus selgusid
mitmed küsimused nii sisulised kui ka tehnilised, mille käigus vaatas rahvakultuuri sihtkapital taas üle
oma jaotamise põhimõtted ja sõnastas veelgi täpsemalt toetuste korda.
Toetamise üldiseks eesmärgiks on kõigile rahvakultuuri valdkondadele ja nendes valdkondades
tegutsevatele inimestele tagada jätkusuutlik tegutsemine. Olulisel kohal sihtkapitali jaoks on
traditsioonide hoidmine ja nende väärikas arendamine.
Häid ja huvitavaid projekte on igas jaotuses, aga kahjuks on Eesti Kultuurkapital ikkagi veel ainus Eesti
rahvakultuuri laia maastikku toetav organisatsioon ja ilma nii rahvakultuuri sihtkapitali kui ka
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ekspertgruppide toetuseta ei saaks paljud sündmused toimuda. Rahvakultuuri sihtkapital jälgib
hoolega, et toetuseta ei jääks ükski suure mõjuga sündmus Eestis. See annab jõudu ja ilmselt ka
kindlustunde väga paljudele rahvakultuuri valdkondadele.
Rahvakultuuri sihtkapital annab regulaarset elutöötoetust 30 väärikale rahvakultuuri valdkonna
tegijale ning toetab rahvakultuuri erinevate valdkondade loomeinimesi, andes aasta jooksul välja
mitmeid loomingulisi stipendiume. Suuremaid ja mõjukamaid tegevusi on toetatud jõulisemalt, aga
alati lähtudes sellest, et ükski alavaldkond ei jääks täiesti toetamata.
Probleemid ja mured on sarnased 2017. aastaga. Rahvakultuuri valdkonnaga seotud Tallinna
projektidele puudub eraldi rahastuse süsteem. Palju tuleb sihtkapitalile ka maakondlikke taotlusi ja
see lisab koormust. Maakondlike ekspertgruppide rahastuse summad võiksid olla oluliselt suuremad.
Ekspertgrupp peaks suutma toetada maakondlikku tegevust kõigis valdkondades.

Kehakultuuri ja spordi sihtkapital
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Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali prioriteetideks 2018. aastal olid võistluste korraldamise projektide,
tiitlivõistlustel osalevate saavutussportlaste projektide, rahvaspordi ja teiste üleriigiliste projektide
toetamine, eesmärgiga laiendada spordi- ja liikumisharrastust. Treeningettevalmistuse toetamisel oli
prioriteediks edukate ja andekate noorte sportlaste eneseteostuse toetamine, kes veel EOK-lt või
teistest allikatest regulaarset toetust ei saa. Samuti peeti tähtsaks koolitustel osalemist ja
korraldamist ning nende spordiorganisatsioonide toetamist, kelle esindajad kuuluvad oma valdkonna
Euroopa või maailma organisatsioonide juhatustesse.
Sisuline muudatus toimus neljandas jaotuses seoses Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN) tegevuse
lõpetamisega ja antud vahendite suunamisega Eesti Olümpiakomiteele. HMN-i tegevuse lõpetamine
tõi kaasa ka ministeeriumipoolsed muudatused spordi rahastamises, mis omakorda tingis vajaduse
vaadata üle sihtkapitali raha jagamise prioriteedid ja valdkondadevahelised proportsioonid.
Kultuurkapitali roll liikumisharrastuse valdkonda panustamisel peab kasvama. Teisteks
põhisuundadeks peaks jääma üleriigiliste või rahvusvaheliselt oluliste spordiürituste ja erinevate
liikumisharrastuse sündmuste korraldamine Eestis, treeningettevalmistus rahvusvahelisteks
tiitlivõistlusteks, rahvusvahelistel võistlustel osalemine, spordile pühendunud inimeste tunnustamine
ning regionaalse spordielu arendamine.
Oluline on parandada taotlejate taotluse esitamise kultuuri. Jätkuvalt tuleb ette, et laekuvad
taotlused, mille eelarve on kas liiga üldine või selgelt üle paisutatud või küsitakse toetust
mittesihtotstarbelistele kuludele või põhimõtteliselt teostamatule plaanile.
Silmapaistvaid projekte on palju. Erilisem neist oli ehk Kultuurkapitali 2018. a preemiate üleandmine
Eesti spordirahva aasta tähtsündmusel „EV100 Spordiaasta Tähed 2018“ auhinnagalal, mida kajastas
Kanal2. Esmakordselt pälvisid auhindade laureaadid sedavõrd ulatusliku tunnustuse ja tähelepanu,
mis omakorda on kindlasti kasuks ka Kultuurkapitali mainele spordi toetajana.
Kultuurkapitali roll spordivaldkonnas on väga suur. Kultuurkapitali vahendid toovad spordi
rahastamisse juurde ajalist ja projektipõhist paindlikkust (riiklik rahastamine on eelarveaasta põhine,
Kultuurkapital jaotab toetusi neli korda aastas). Kuna riigipoolne spordi rahastamine ei kata kõiki
olulisi sihtrühmi ja spordiprojekte või ei tee seda piisavalt, siis on nende toetamiseks leitud võimalus
Kultuurkapitali kaudu (sh teenekad isikud ja elutöö- jm toetused, kirjastamistegevus, regionaalsed
algatused, talendiprogrammid, inimressursi arendamine jne).
Kultuurkapitali panus projektide toetuseks on rahaline, kuid selle olulisust ei saa alati hinnata
võrreldavate numbritega. Näiteks väiksemate sündmuste puhul võib sõltuda 300 euro eraldamisest,
kas sündmus toimub või jäetakse ära.
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Kultuurkapitali nõukogu programmide tegevus
Kultuurkapitali nõukogu on loonud kolm tõlkeprogrammi: Traducta, Avatud Eesti Raamat (AER) ja
Hieronymus, mis 2018. aastal edukalt tegutsesid. Programmidel on oma komisjonid, mis kogunevad
neli korda aastas.
2018. aastal taotleti Traducta programmist 244,1 tuhande euro ulatuses ja rahastati kokku 162,8
tuhande euro ulatuses. AERist taotleti kokku 236,4 tuhande euro ulatuses ja rahastati kokku 198,2
tuhande euro ulatuses. Hieronymuse programmist taotleti 56,6 tuhande euro ulatuses ja taotlusi
rahastati kokku 47,6 tuhande euro ulatuses.
Traducta
Lähtuvalt Traducta programmi statuudist toetati eesti autorite tööde (eeskätt ilukirjanduse, aga ka
ajaloo, folkloori, esseistika jne) tõlkimist võõrkeeltesse ja nende avaldamist väljaspool Eestit.
Komisjonile loometöö- ja väljaandmistoetusteks eraldatud summad võimaldasid panustada ka
tekstinäidete tõlkimisse, mis soodustab nii eesti kirjanduse levitamist kui ka koostööd välismaiste
kirjastustega. Komisjoni prioriteedid 2018. aasta jooksul muutmist ei vajanud, küll aga täpsustati
statuudi sõnastust toetuste taotlemise kategoorias eesmärgiga detailsemalt välja tuua taotluse
esitamiseks vajalike dokumentide loetelu.
Traducta tõlkekomisjoni toetuste jagamise laiem strateegia lähtub eesmärgist toetada eesti
kirjanduse kõrgekvaliteedilisi tõlkeid. Seejuures on oluline, et tõlkija valdaks sihtkeelt emakeelena
ning et uute tõlgete levitamine toimuks läbi oma valdkonnas kogenud väliskirjastuste.
Jätkuvalt prioriteetne oli eesti kirjanduse inglise keelde tõlkimise ning väljaandmise toetamine.
Rõõmustas eesti kirjanduse populaarsus lähiriikides (Läti, Leedu, Soome), keeleringi laienemine ning
lastekirjanduse tõlkimise hoogustumine. Loodetavasti leiab Eesti Kultuurkapital võimaluse tõsta
Traductale eraldatavaid summasid, et laienemine jätkuks sama aktiivselt.
2018. aasta oli stipendiumite ja programmide algatamise osas stabiilne. Väga tänuväärse
arengusuuna avasid möödunud aastal eraannetajad, kelle poolt algatatud programmid English Wallet
ja Norsk Pengepung toimisid ka 2018. aastal. Nende alusel said Traducta kaudu stipendiume vastavalt
inglise keelde tõlkijad ja norra, islandi ning taani keelde tõlkijad ja nende tõlgete väljaandjad. Tänu
erarahastusele on olnud võimalik toetada taotlusi, mis muidu jääksid rahuldamata. Seeläbi on
oluliselt laienenud inglise keelde tõlkimise suund ning toetatud ja innustatud on ka seni
haruldasematesse keeltesse tõlgitud tekstide ilmumist.
Traducta komisjon koosneb kuuest valdkonda põhjalikult tundvast ja selles pikaajaliselt tegutsenud
spetsialistist. Esitatud taotlusi vaatleb komisjon laiapilguliselt ning toetuste eraldamisel jälgitakse
taotluste sobitumist statuudi alla ja nende korrektsest vormistust. Seeläbi soodustatakse eesti
kirjanduse ja kultuuri võimalikult suurt levikut. 2018. aastal suurenes komisjon ühe liikme võrra ning
Eesti Lastekirjanduse Keskuse esindaja liitmine Traducta komisjoni liikmete hulka on süvendanud
kirjandusmaastiku mitmekülgset tundmist ja hõlmamist otsuste tegemisel. Komisjoni töös probleeme
ega konflikte ei tekkinud.
Avatud Eesti Raamatu sari (AER)
Vastavalt statuudile jätkati filosoofiliste ja teoreetiliste tekstide eesti keelde tõlkimise ning nende
avaldamise toetamist. Seejuures toetati loometöötoetustega teoste koostamist, tõlkimist,
kommenteerimist ja järelsõnastamist; projektitoetustega aga raamatute avaldamist (toimetamist ja
litsentside soetamisi) ning e-raamatute valmistamist.
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Sellises mahus on saanud seda teha tänu AS Eesti Meedia (varasemalt AS Postimees Grupp) tehtud
annetusele. 2016. aastal sõlmitud annetusleping kehtib viis aastat ja lõpeb 2021. a esimese poolega.
Eraannetaja panust kajastatakse AERi raamatute kaanelakal ja tiitlipöördel, samuti lisatakse
raamatutele temaatiline järjehoidja.
Tõlgitavaid teoseid on peale kirjastustelt tulnud pakkumiste algatanud ka programmikomisjon ise,
kes teoste sisulisel valikul on tähelepanu pööranud eriti venekeelse pärandi tõlkimisele.
Komisjoni töö tulemuslikkus sõltub tõlkijatest ja kirjastustest. Tõlkimise maksimaalajaks on võimalik
valida kolm aastat, kuid tihtipeale on sellest tõlkijaile jäänud väheks ning on tulnud vormistada
lepingu muudatus selle perioodi pikendamiseks. Mõnikord venib ka toimetamis- ja avaldamiskäik
kirjastuses. Ka 2018. aastal pööras komisjon erilist tähelepanu sõlmitud lepingute tähtaegade
kontrollile ning kas nende pikendamisele või lõpetamisele. Sellist ranget joont jätkatakse ka edaspidi.
Hieronymus
Tõlkeprogramm Hieronymus on Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni ja Eesti Kultuurkapitali
algatus koostöös erakapitaliga, mis toetab oluliste maailmaklassikasse kuuluvate teoste eesti keelde
tõlkimist. Programmi raames toetatakse lisaks tõlkimisele nende teoste toimetamist,
kommenteerimist ja järelsõnastamist ning tekstide valimike koostamist ja kirjastamist Hieronymuse
sarjas.
Hieronymuse sarja ekspertkomisjon moodustati Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali ettepanekul.
Komisjoni kinnitas Kultuurkapitali nõukogu kolmeks aastaks.
2018 tehti otsus üheksa teose avaldamiseks. Need olid:
 Hermann Brochi romaanitriloogia „Kuutõbised“, tõlkija Mati Sirkel, kirjastaja Emakeele
Sihtasutus
 Witold Gombrowiczi „Ferdydurke“, tõlkija Hendrik Lindepuu, kirjastaja Hendrik Lindepuu
Kirjastus
 Sei Shōnagoni „Padjamärkmed“, tõlkija Alari Allik, kirjastaja Tallinna Ülikooli Kirjastus
 Louis-Ferdinand Céline’i „Surm järelmaksuga“, tõlkija Heli Allik, kirjastaja Varrak
 Pablo Neruda teosed „XX armastusluuletust ja meeleheitelaul“ ning „Sada sonetti
armastusest“, tõlkija Carolina Pihelgas, kirjastaja Kirjastus Kaksikhammas
 Gustave Flaubert’i „Bouvard ja Pécuchet“, tõlkija Andres Raudsepp, kirjastaja Ilmamaa
 Johann Wolfgang von Goethe „Hingesugulased“, tõlkija Heli Mägar, kirjastaja Emakeele
Sihtasutus
 John Dos Passose „42. laiuskraad“, tõlkija Olavi Teppan, kirjastaja Kirjastus Koolibri
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Maakondlike ekspertgruppide tegevus
2018. aastal taotleti maakondlikelt ekspertgruppidelt toetusi, stipendiume ja preemiaid kokku 13,7
miljoni euro ulatuses ning rahastati kokku 4,2 miljoni euro ulatuses.

Järgnevalt ülevaade ekspertgruppide 2018. aasta tegevusest, mille on sõnastanud ekspertgrupid.

Harjumaa ekspertgrupp
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Harjumaa ekspertgrupp toetab Harju maakonnas (v.a Tallinnas) elluviidavaid või harjumaalaste (v.a
tallinlaste) poolt taotletavaid projekte järgmistes valdkondades:
 maakondlikke kultuuri- ja spordiprojekte;
 maakonna kultuurilugu kajastavate materjalide väljaandmist;
 maakonnas tegutsevaid kunstiliikide ja spordialade harrastajaid või harrastajate gruppe;
 maakonnas tegutsevaid väljapaistvaid kultuuri- ja sporditegelasi.
Harjumaa tähtsündmuseks oli möödunud aastal kahtlemata maakonna laulu- ja tantsupidu
„Koduteel“. 24. veebruaril 2018 sai meie riik 100-aastaseks, juubeliperiood kestab aga veel ka
käesoleval aastal. Teema-aastate tähistamine kajastus ka Harjumaa ekspertgrupile laekunud
projektitaotlustes ühel või teisel moel, kuid ei puudunud ka traditsioonilised üritused: Harjumaa
põlvkondade pidu, laste ETNO päev, harrastusteatrite festivalid nii õpilastele kui täiskasvanutele,
kirikuklassika kontserdid, koolitantsu maakondlik voor, noorteorkestrite toetamine, meistrikursustel
ja konkurssidel osalemine, muusikakoolide maakondlikud konkursid. Mitmed kollektiivid tähistasid
oma ümmargusi tegutsemisaastaid vahemikus viiest kuni 55 aastani. Toetati erinevaid
erialastipendiumide taotlejaid.
2018. aastal laekus ekspertgrupile 344 projekti, kogusummas 378 947 eurot, millest rahastuse sai
53% ehk 181 projekti kogusummas 119 953 eurot, mis moodustab taotletavast summast 31%. Pea
kolmandiku taotlustest moodustasid spordiga seotud projektid. Eraldatud toetustest moodustab
märkimisväärse osa koolidevaheliste meistrivõistluste läbiviimine erinevatel spordialadel ja noorte
spordilaagrite korraldamine. Toetatud on erinevate spordipäevade läbiviimist, võistlustel osalemist ja
mälestusvõistluste korraldamist ning eraldatud erialastipendiume.

Hiiumaa ekspertgrupp

Hiiumaa ekspertgrupi prioriteedid 2018. aastal ei muutunud. Hiidlaste põhiliseks mureks on
transpordikulud ehk kollektiivide ja sportlaste osalemine sündmustel ja võistlustel väljaspool
maakonda. Vabaühenduste toetuste osakaal peaks olema suurem kohaliku omavalitsuse
allasutustele antud toetustest. Pärast haldusreformi võib täheldada KOV allasutuste taotluste
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suuremat hulka ja nende omaosaluse suuruse vähenemist. Spordiprojektide osakaal suurenes
tervikuna, mis näitab, et pööratakse suuremat tähelepanu liikumisharrastuse arendamisele.

Ida-Virumaa ekspertgrupp

Ida-Virumaa ekspertgrupi jaotustingimused sel aastal ei muutunud. 2018. aastal oli esitatud taotluste
arv enam-vähem sama, mis viimased kaks aastat, kuid tunduvalt on suurenenud taotletud
kogusumma. Kui eelmisel aastal jäi see 300 000 euro kanti, siis sel aastal oli see 366 000 eurot. Sellest
järeldub, et korraldatakse nii mahult kui eelarveliselt suuremaid sündmusi. Silma torkab just Narvas
toimuvate sündmuste arvu kasv, kus uute esinemiskohtade (Vaba Lava, Kunstiresidentuur)
avamisega ja üldse suurema tähelepanu osutamise tõttu Ida-Virumaale viidi läbi palju uusi põnevaid
sündmusi ja suuremaid festivale. Loomulikult jätkusid kõik pikaajalise traditsiooniga sündmused kogu
maakonnas.
Rahuldatud taotluste osakaal kõigist taotlustest on 81%, mis on samas suurusjärgus juba kolmandat
aastat. Rahuldatud taotluste osakaal taotluste kogusummas vähenes 45%-le, mis on tingitud küsitud
summade suurenemisest.
Toetuste eraldamisel lähtuti eelkõige maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste ürituste
toetamisest. Tähtsaks peeti maakonnasiseste korraldajate projekte. Meeleldi toetati uusi ja
huvitavaid ettevõtmisi ning taotlejaid, kelle projektidest oli tunda järjepidevuse hõngu.
Kultuurkapitali abiga toimunud sündmused rikastavad oluliselt maakonna kultuuri- ja spordielu. Ilma
Kultuurkapitali toeta jääks palju kultuuri- ja spordisündmusi toimumata või viidaks läbi tunduvalt
kehvemal tasemel. Väga oluline on, et toetusi jagatakse maakonnapõhiselt ja hindavad eksperdid on
samuti maakonna oma inimesed, kes tunnevad ja teavad meie kultuuriruumi ja traditsioone.
Taotleja seisukohalt on väga hinnatud lihtsad ja selged jaotustingimused ning taotlusvormid.
Aasta lõpus anti välja Kultuuripärli preemia, elutööpreemia, kuus aastapreemiat ja kaks
tunnustuspreemiat. On tore, et sellel aastal said meilt preemiad just noored uued aktiivsed tegijad:
Kultuuripärli sai Narva ooperifestivali korraldaja Julia Savitskaja; aastapreemia sai Virve Linder, kes
kooliõpetajana korraldab üleriigilist noorte kunstiturniiri; spordivaldkonna aastapreemiad said
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kõigest 14-aastane suurpäraste jooksutulemustega silma paistnud Luna-Aleksandra Lagoda ja
vabamaadluse maailmameistrivõistlustel 5. koha saanud Erik Reinbok. Aastapreemiad pälvisid veel
Arthur Seppern, kes andis välja mahuka Ida-Virumaa levimuusikaraamatu, Anna Drozdova
tulemusliku muusikaalase tegevuse eest ja Valery Osmokesku tulemusliku treeneritöö eest
sõudmises. Selle aasta elutööpreemia sai Voldemar Berelkovski eesti rahvatantsu traditsioonide
hoidmise ja edendamise eest.

Jõgevamaa ekspertgrupp

Jõgevamaa ekspertgrupp toetab:
 maakonna seisukohalt oluliste kultuuri- ja spordisündmuste ning projektide korraldamist ja
teostamist;
 Jõgevamaa loovisikute loomingulist tegevust;
 maakonna ajalugu ja kultuuripärandit tutvustavate kirjutiste väljaandmist;
 Jõgevamaa kunstnike näitusetegevust, kui näitused toimuvad Jõgevamaal;
 rahvariiete soetamist laulu- ja tantsupeo protsessis osalevatele kollektiividele;
 kollektiivide/võistkondade ja üksikisikute osavõttu nii üleriigilistest kui rahvusvahelistest
konkurssidest, festivalidest ja võistlustest, kui taotleja on osutunud eelvõistluste võitjaks ja
esindab Jõgeva maakonda;
 Jõgevamaa andekaid noorsportlasi, kes on maakonna spordiklubide liikmed ning esindavad
Eestit tiitlivõistlustel.
2018. aasta suurimad projektid, mida ekspertgrupp rahastas, olid järgmised.
Eraldatud
summa

Toetuse saaja

Toetuse eesmärk

Palamuse O. Lutsu
Kihelkonnakoolimuuseum

EV 100 raames näitus „100 palamuslast“

4 050,00
2 250,00

Jõgevamaa Kultuurikoda MTÜ

Jõgevamaa laulupidu „Esivanemate radadel“
Jõgevamaa kultuuri-, spordi- ja tervisedenduse
tänuõhtu

Põltsamaa Kultuurikeskus

Kontsertsarja „Muusika Põltsamaale“ korraldamine

1 760,00

Rahvatantsuselts Meie Mari MTÜ

Rahvariiete soetamine

1 670,00

Jõgevamaa Kultuurikoda MTÜ
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Tähetund MTÜ

Betti Alverile pühendatud 26. luulepäevad „Tähetund“
Rahvusvahelise vaimuliku muusika festivali „VM Fest
Mustvee 2018“ läbiviimine
Kontsertõhtu „Iial ei muutu võõraiks me“ korraldamine
Uno Naissoo 90. sünniaastapäeva tähistamiseks.
23. üleriigilise koolinoorte vokaalansamblite konkursi
korraldamine („Alo päevad“)
23. üleriigilise kooliteatrite suvekooli korraldamine
Rannal

Mustvee Spordihoone

Kalevipoja VIII uisumaraton 2019

VM Fest MTÜ
Jõgevamaa segakoor MTÜ
Tähetund MTÜ

1 350,00
1 340,00
1 300,00
1 300,00
1 222,00
1 190,00

Järvamaa ekspertgrupp

Järvamaa ekspertgrupp eelistab maakonna seisukohalt oluliste kultuurisündmuste ja traditsiooniliste
spordi- ja rahvakultuurialaste ettevõtmiste korraldamist ja läbiviimist ning projekte, kus taotluses
toodud teostajad tegutsevad Järvamaa kultuuriruumis. Jaotuspõhimõtted vaatab Järvamaa
ekspertgrupp läbi reeglina läbi kord aastas, 2018. aasta sees polnud vajadust neid muuta. Kuna 2019.
aasta on suure laulu- ja tantsupeo aasta, siis väikese eelistusega toetati rahvatantsurühmadele
rahvariiete valmistamist ning laulu- ja tantsupeoks ettevalmistavaid tegevusi.
Laias laastus jagunesid ekspertgrupi prioriteedid kaheks: toetada kohalikke kvaliteetsel tasemel (ning
hästi teostatud) kultuurinähtusi; toetada väljastpoolt Järvamaad esitatud projekte, mille eesmärk on
mitmekesistada kohalikku kultuurielu. Ekspertgrupp keskendus toetuste jagamisel projektidele, mille
sisus võis aimata pühendumist ja teotahet. On võimalik, et tulevikus jäävad üha enam tagaplaanile
taotlejad, kes kirjutavad n-ö automaatselt igasse jaotusse, kuid kelle ideeline pool ja lähenemine
vajab värskendust. Traditsiooniliste ürituste toetamise kõrval leidis ekspertgrupp võimalust ja tahet
määrata toetusi ka uutele tulijatele ja tegijatele, et rikastada maakonnas pakutavaid tegevusi. Ka
leidsid rohkem toetust projektid, kus üritusse oli kaasatud ja osales palju inimesi: seda nii spordis kui
rahvakultuuris, rahvusooperi etendusest kuni harrastusspordini välja. Ekspertgrupp ei pihustanud
raha laiali põhimõttel „kõigile midagi“, pigem jäeti osa taotlusi rahuldamata, et toetada paremat
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üritust soovitud mahus. Samas ei unustatud järgmisel korral eelnevalt toetuseta jäänud algatust
võimaluse korral toetamast.
Uute teemade ja tegemistena võib välja tuua mitmed raamatukogude toetused. Samuti leidis
poolehoidu alustava Paide teatri toetamine. Esmakordne oli ka Järvamaa taustaga oluliste
muusikaliste koosluste heliplaatide väljaandmise toetamine. Uusi toetuste programme ega
stipendiume Järvamaa ekspertgrupp 2018. aastal ei algatanud.
Eesti Kultuurkapitali panus Järvamaa kultuuri ja spordielu toetamisel ja arendamisel on väga oluline.
Võimalik, et mitmedki olulised kultuurisündmused jääksid ilma ekspertgrupi abita toimumata. Oluline
on, et ekspertgruppi kuuluksid oma valdkonna head tundjad. Järvamaa ekspertgrupi koosseisu võis
hinnata väga heaks: komisjoni kuulusid head, laia silmaringiga eksperdid, kes teadsid korraldajaid
(hinnanguliselt 90%) ja korraldatavaid üritusi, külastasid või olid neid üritusi külastanud. Koostöö
ekspertgrupis oli väga hea, kodutöö alati kõigil tehtud. Erimeelsused, mida polnud palju, lahendati
läbirääkimistega.

Lääne-Virumaa ekspertgrupp

Ekspertgrupi prioriteedid raha jagamisel olid rahvusvaheliste kultuuri- ja spordiürituste korraldamine
maakonnas, seltsitegevuse toetamine, muusikainstrumentide ja spordiinventari ostu toetamine,
teenekate kultuuri- ja sporditegelaste toetamine, sportlaste treeningute ja võistluste toetamine,
maakonda tutvustavate kirjutiste väljaandmise toetamine ja preemiate andmine. Vastavalt LääneVirumaa ekspertgrupi toetuse jagamise põhimõtetele on arvestatud kõikide sihtgruppidega vastavalt
eelarvele. Tegevused peavad olema jätkusuutlikud ja toetama kohalikku kogukonda.
Meelde jäi Juhan Kunderi Selts MTÜ projekt emakeelepäeva ja Lääne-Virumaa õpilaste
omaloominguvõistluse „Minu roheline jalajälg“ läbiviimine ja Aino Paju nimelise maakondliku
algklasside teatrifestivali 20. juubeliaasta tähistamine. Toetatakse ka pika traditsiooniga tegevusi, kus
kasusaajaid on palju. Uusi programme ei algatatud. Ekspertgrupi töö oli väga vajalik, sest üle 400
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projekti sai toetatud. Lääne-Virumaa ekspertgrupil ei esinenud suuri probleeme, sest grupi liikmed
olid teadlikud kõikidest valdkondadest. Kõige raskem on teha otsuseid suure eelarvega üritustele,
sest taotlejaid on palju ja raha kõigile ei jätku.

Läänemaa ekspertgrupp

Läänemaa ekspertgrupi prioriteedid 2018. aasta jooksul ei muutunud ja need olid:
 maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri- ja spordisündmuste ning
projektide korraldamine (n-ö maakonna-ülesed sündmused);
 maakonna esindamine riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil;
 kohalike tegijate toetamine ja tunnustamine.
Samas on oldud avatud ja toetav ka innovaatiliste ning alustavate projektide suhtes, näiteks HOOG
festival ja Linnamäe kultuurielu elavdamine. Mõlemad nimetatud on osutunud jätkusuutlikeks.
Oluline on olnud, et ükski valdkond (kunst, kirjandus, näitekunst, tants jne) ei jääks tähelepanuta.
Nagu eelpool mainitud, jälgiti järjepidevuse soodustamise kõrval hoolega seda, et uutel huvitavatel
ideedel oleks samaväärne võimalus.
Haapsalu Tšaikovski festivalist on kujunenud elujõuline ja kaunis Haapsalu tunnusmärk. Rõõmu on
sellest, et Linnamäe piirkonna kultuurielu märgatavast elavnemisest ja juubeli tähistamisest sai
alguse jätkusuutlik kultuuriprogramm. Palju kõneainet ja tunnustust tõi maakonnale Läänemaa
Ühisgümnaasiumi koolimuusikal „100 aastat koolielu“.
Ekspertgupp on jätkanud nõuandmist ja teavitustööd taotluste kirjutamise ja vormistamise osas ning
oleme rõõmsad selle tulemuslikkusest. Uusi programmide algatusi 2018. aastal ei olnud.
Omavalitsused toetavad (või on võimelised toetama) kultuuri- ja noorteprojekte järjest vähem. Loovja arendustegevuse ning esindamise jaoks rahalisi võimalusi sageli ei jätku. Tundub, et suur osa
kohalikust kultuurist toimib tänu Läänemaa ekspertgrupile. Aidatakse hoida Haapsalu ja Läänemaa
traditsioone ja võimaldatakse nii mõnelgi kultuuri- ja haridusasutusel ellu viia projekte ja rikastada
oma tavapärast toimimist (näiteks Haapsalu Kultuurikeskus, Läänemaa Ühisgümnaasium, Haapsalu
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Kunstikool), rääkimata MTÜ-dest või klubidest, kellel ilmselt Läänemaa ekspertgrupita jääksid
aruandluskontserdid, näitused jms korraldamata. Läänemaa ekspertgrupi liikmed on pädevad oma
valdkonnas ja aktsepteerivad üksteise arvamusi.
Põlvamaa ekspertgrupp

Põlvamaa ekspertgrupp toetab:
 ülemaakondlike ja regionaalsete avalike kultuurisündmuste (ka kaunid kunstid) ning
spordivõistluste korraldamist Põlvamaal;
 rahvakultuuri säilimisele ja arengueelduste loomisele ning kohaliku identiteedi säilimisele
suunatud sündmuste ja koolituste korraldamist Põlvamaal;
 Põlvamaa regionaalset ning kohalikku kultuuri- ja spordielu toetavaid projekte;
 Põlvamaa era- ja juriidiliste isikute õppereiside korraldamist ja õppereisidel osalemist;
 Põlvamaa maakondlike ja regionaalsete festivalide, konkursside, kursuste, näituste jms
korraldamist;
 Põlvamaa era- ja juriidiliste isikute väljaspool maakonda toimuvatel festivalidel, konkurssidel,
kursustel, võistlustel, näitustel osalemist ja põhjendatud külastamist;
 Põlvamaa kultuuriloolise väärtusega trükiseid ja väljaandeid;
 Põlvamaad kajastavate andmekandjate, registrite ja veebiväljaannete (sh CD, DVD, VHS jms)
ettevalmistamist ja väljaandmist (neile kehtivad rahvakultuuri sihtkapitali filmi, video ja
helikandja taotlustele ning lisadele kehtestatud nõuded);
 Põlvamaa kollektiivide kodukihelkonna rahvariiete valmistamiseks vajalike rahvariiete
materjalide ostmist;
 Põlvamaa era- ja juriidiliste isikute osalemist etenduste, filmide, näituste ja muude
kunstiväärtuste loomisel (neile k ehtivad rahvakultuuri sihtkapitali filmi, video ja näituste
taotlustele ja lisadele kehtestatud nõuded);
 Põlvamaa era- ja juriidiliste isikute poolt instrumentide, vahendite, varustuse jms soetamist
(neile kehtivad rahvakultuuri sihtkapitali muusikainstrumentide ja tehnika projektidele ning
lisadele kehtestatud nõuded).
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2018. aasta suurimad projektid, mida ekspertgrupp rahastas, olid järgmised.
Eraldatud
summa

Toetuse saaja

Toetuse eesmärk

Evelyn Grzinich
Põlva Maakonna
Spordiliit
Põlva Maakonna
Spordiliit

Põlvamaa kultuuri, spordi, ja terviseedenduse tänuürituse
korraldamine
Põlva maakonna harrastuspordialase tegevuse korraldamine 2018. a
II, III, IV kvartalis
Põlva maakonna harrastusspordialase tegevuse korraldamise
toetamine 2019. aasta esimesel poolaastal

4 000,00

Hoplaa MTÜ

rahvusvahelise tänavateatri festivali „TaDaa!“ korralduskulud Põlvas

3 000,00

Põlva Käsipalliklubi

2 000,00

Maarja Küla SA

Põlva Serviti käsipallimeeskonna osalemine Balti Liigas ja EHF Cup'il
hea muusika ja atmosfääri festivali „Intsikurmu Festival 2018“
korraldamine Põlvas
kultuuriüritused AlleSaija Teatristuudio rahvateatrivõimekuse
tõstmiseks ja kultuurielu elavdamiseks
Põlva Käsipalliklubi rahvusvaheliste võistluste korraldamine ja
osalemine
SA Maarja Küla bocce võistkonna osalemine Special Olympics
Maailmamängudel 2019 Abu Dhabis

Meie Stuudio MTÜ

osalemine IDO rahvusvahelisel maailmameistrivõistlustel Tšehhis

1 500,00

Munalinn MTÜ
Alle-Saija Teatritalu MTÜ
Põlva Käsipalliklubi

6 000,00
5 300,00

1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00

Pärnumaa ekspertgrupp

Pärnumaa ekspertgrupp eelistab tegevusi, mis toimuvad Pärnumaa kultuuriruumis ja mille tulemus
jääb Pärnumaa kultuuriruumi, ning tegijaid, kes tegutsevad Pärnumaa kultuuriruumis.
Pärnumaa ekspertgrupp toetab:
 ülemaakondlikke kultuuri- ja spordiprojekte;
 sündmusi, millest saab osa rohkem inimesi;
 Pärnumaa piirkonna rahvariiete (v.a jalanõud) soetamist;
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muusikainstrumentide ja spordiinventari ostmist juhul, kui oma- ja/või kaasfinantseering on
vähemalt 50%;
kohalike omavalitsuste projekte, mille oma- või kaasfinantseerimine on vähemalt 50%.

2018. aasta suurimad projektid, mida ekspertgrupp rahastas, olid järgmised.
Toetuse saaja
Pärnumaa Rahvakultuuri
Keskselts MTÜ
Pärnumaa Rahvakultuuri
Keskselts MTÜ
Pärnumaa Omavalitsuste Liit
Pärnumaa Spordiliit
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Pärnumaa Omavalitsuste Liit
ModeRato MTÜ

Eraldatud
summa

Toetuse eesmärk
EV100 vabaõhulavastuse „Saja-aastane öö“ korralduskulud
Pärnumaa laste laulupidu 2018 „Õnn on peidus minu kodus“
korraldamine Pärnu Vallikäärus
Pärnumaa kultuuritöötajate tunnustamise ja tänamise
vastuvõtu „Tähesära 2018“ korraldamine
sportlaste tunnusürituse „Tähesära 2018“ korraldamine
Vändra meeste rahvariiete soetamine Vändra Kultuurimaja
noorte rahvatantsurühmale
tunnustuspreemia määramine „Saja-aastase öö“ idee autorile ja
projektijuhile
noorte muusikalise kontsert–etenduse loomine filmi „The
Greatest Showman“ ainetel

2 245,00
1 600,00
1 500,00
1 500,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

Raplamaa ekspertgrupp

Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp eelistas selgelt noortele suunatud projekte ja traditsiooniliste
kultuuri ja spordiürituste korraldamist maakondlikul tasandil. Neid põhimõtted ei ole muudetud ning
selleks ei ole olnud ka vajadust. Oluline oli toetada, innustada ning panustada maakondlike,
piirkondlike, üleriigiliste ja rahvusvaheliste kultuuri- ning spordisündmuste korraldamisse Raplamaal
ja Raplamaa esindamist välisvõistlustel, konkurssidel, festivalidel; toetada nii traditsioonilisi kui ka
uusi, põnevaid algatusi. Samuti olid ekspertgrupile väga olulised Raplamaa kultuuriajaloo uuringud,
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Raplamaad tutvustavate kirjutiste väljaandmine, Raplamaale olulise ajaloopärandi säilitamine ja
soetused kollektiividele, mis aitavad huvihariduse kaudu mitmekesistada kodukoha omakultuuri
jõudmist laste ja noorteni.
Unikaalsuse mõttes oli möödunud aasta suurim projekt Raplamaa laulu- ja tantsupidu „Üle õue
õunapuu“, aga kindlasti ka suurt tähelepanu pälvinud Rapla Kultuurikeskuse, Kaitseliidu Rapla Maleva
ja Frontline’i klubi koostööna valminud vabaõhulavastus „Rapla 1941“. Uutest algatustest ja
sündmustest soovime esile tõsta Ooperikino sündmuste ellukutsumist Valtu Seltsimajas, „Kindakirju
Raplamaalt“ koostamist ja väljaandmist, lavastuse „ELOKÄÜK“ väljatoomist Hageri Palvemajas ja
suure rahvusvahelise võistluse – korvpalli Euroopa Noorte Korvpalliliiga U14 tütarlaste etapi –
korraldamist.
Maakonnale oluline Riinimanda koor tähistas sel aastal 30. tegutsemisaastat, mille raames toimus
kontsertreis Islandile, salvestati CD ja anti mitu menukat kontserti.
Kultuuriaasta kontuuri määravad sündmused. Ekspertgrupp on märganud nende stabiilsust ja
unikaalsust. Need on aastatega hästi sisse töötatud ja Raplamaa piire ületava külastaja- ning
osavõtjaskonnaga kultuurilised maamärgid, mis muuhulgas paigutuvad üsna võrdselt Raplamaa
keskuste kaardile: Rapla Kirikumuusika Festival, Märjamaa Folk, Juuru Orelisuvi, Kaparock, Kohila
Rahvusvaheline Keraamika sümpoosion, Noorte Filmifestival KAADER. On meeldiv tõdeda, et sellesse
korduvsündmuste kalendrisse hakkab end sisse seadma ka uus festival Särin. Kauaaegsuse ja
kvaliteediga on ekspertgrupi usalduskrediidi pälvinud ka mitmed laagrid meie Raplmaa suves - MTÜ
Raplamaa Noored loovuslaager „Mäng on väikese inimese töö“, MTÜ Kandlekoda PÄRIMUSA laager,
MTÜ Kiitsharakad Vigala Folkloorilaager, Kooliteatrite Suvelaagrid Tarsi talus. Spordisündmuste
traditsioonidest Jalkafest, Alu Suurjooks, koolinoorte võistlussari „Meri ja päike“ ja muidugi
hulgaliselt jooksuvõistlusi lastele ja täiskasvanutele. Kõigi nende ja veel paljude teiste sündmuste
korraldusse on ekspertgrupp andnud olulise panuse.

Saaremaa ekspertgrupp
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Saaremaal on hoitud otsuste tegemisel üsna kindlat joont erinevate ekspertgruppide koosseisude
puhul. Oluliseks suunaks on saartelt pärit andekate noorte arengupotentsiaaliga spordi- ja
kultuuritegijate eralase õppe toetamine. Suund on ennast igati õigustanud. Tänaseks võib nimetada
paljusid, kes jätkuvalt peavad sidet kodusaartega – Maria Faust, Heldur-Harry Põlda, Pille-Rite Rei,
Leana Vapper-Dhoore, Tiidrek Nurme, Mihkel Räim jpt on oma maailmakogemuse ikka võimalikel
hetkedel koju tagasi toonud. Nende andekate saarlaste side kodusaartega on tugev ja nad on alati
valmis jagama oma teadmisi uuele, pealekasvavale põlvkonnale.
Toetuste määramisel on eelistatud eelkõige saarlaste oma kultuurifestivalid, spordi- ja kultuuri
suurüritused ning väiksemad, kogukondadele suunatud üritused. Jälgitakse, et iga piirkond saartel
oleks kaetud ja toetatud omakultuuri ning rahvaspordi jaoks vajalike vahenditega, et oleks tagatud
järjepidevus ja kestvus. Väljastpoolt pakutavaid kultuuri- ja spordiüritusi toetame väga valikuliselt.
Eelistatud on väärtkultuur (väärtfilmid, dokumentaalfilmide projektid, külalisteatrite projekte,
professionaalse muusika ja tantsu projektid, mis rikastavad meie kultuuripilti ning kujutava kunsti
näitused ja töötoad jms) ja laia ulatusega spordiprojektid. Saartele tulek seab projektidele suuremad
ajalised piirid ja seetõttu on planeeritud projektid saartel oluliselt kallimad. Vähegi tajutavad
kommertsprojektid toetusele loota ei saa. Oluliseks peetakse, et saaks toetatud projektid, mis on
ühtviisi olulised Saaremaa elanikele ja samas omavad laiemat kõlapinda kogu Eesti ulatuses ja
kaugemalgi. Väärtustatakse rahvusliku käsitöö ja kultuurialaste õpitubade toimumist ja nendes
osalemist ning spordivaldkonna treenerite koolitusi nii kodusaartel kui ka mujal maailmas. Tänu
transporditoetustele anti võimalus paljudel kollektiividel osaleda mandril toimuvatel kultuuri- ja
spordiüritustel. Kuna kulutused transpordile on kasvanud (kütus, töötasud jne), tõsteti ekspertgrupi
siseselt siseriikliku ühekordse sõidu toetust 200 eurolt 300 eurole ja välissõitude osas on toetuse
suurus transpordile 500 eurot. Karmistatud on nõudmisi projektide vormistuse, toetuse eesmärkide
sõnastamise, eelarve kujunemise ja hinnapakkumiste osas, sest üsna sageli tuli ette ebakorrektselt
esitatud projekte. Täiendati ja korrastati Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupi preemiate,
stipendiumide ja toetuste määramise korda 2019. aastaks vastavalt audiitori tehtud ettepanekutele.
Ekspertgrupi toetuste jagamise laiem strateegia on jätkuvalt see, et esmajärjekorras toetatakse
saarte endi kultuuri- ja spordivaldkonna tegijaid ning väljastpoolt tulijate poolt pakutavaid
kvaliteetseid ja millegi eripärasega saari rikastavaid projekte.
Eesti kultuuri tugevuseks on piirkondlikud eripärad, identiteedid ja inimesed, kes kannavad edasi
paikkondlikke kombeid ning elulaadi. Omakeelse ja mitmekülgse kultuurielu hoidmine on
strateegiliselt oluline ning vastupidised arengud nõrgestavad lisaks otseselt kultuuriga seotutele ka
mitmeid teisi valdkondi (nt regionaalareng, haridus, majandus).
Kultuuritegevuse kaudu on võimalik luua olulist lisaväärtust nii regionaalses arengus, turismis kui ka
ettevõtluses. Erinevate piirkondade kuvand on sageli seotud regioonis toimuva kultuuri- või
spordieluga, samuti mõjutab kohalik kultuuriruum elanike motivatsiooni piirkonda jäämisel või sealt
lahkumisel. Seega on kultuuritegevuse poolt pakutavate võimaluste oskuslik suunamine ja
kasutamine üheks regionaalarenguga seotud riskide maandajaks.
Uutest ja väga säravatest tulijatest on meelde jäänud noorte elamusfestival Island Sound, mis juba
teist aastat järjest on ennast positiivselt tõestanud ja näidanud end erinevate alternatiivkunstide
propageerimise, ökoloogiat ja rohelist mõtlemist propageeriva üritusena, näidates järjest kasvavat
populaarsust üle vabariigi. Samuti on olnud väga suur rõõm toetada Läänesaarte Kammerorkestri
kontserttegevust. Esmakordselt saarte ajaloos on loodud professionaalne muusikakollektiiv, kelle
plaanid ulatuvad kaugemale koostööks ja kultuurivahetuseks põhjamaade saartega. Spordiüritustest
tõstaks esile Saaremaa Ralli taassündi uute korraldajatega.
Aastast 2018 toetatakse Eerik Haameri nimelise kunstistipendiumi väljaandmist koostöös Saaremaa
vallavalitsusega. Stipendiumi eesmärk on tunnustada silmapaistvaid saavutusi kunsti vallas ja
jäädvustada Saaremaa kunstniku Eerik Haameri mälestust.
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Ekspertgrupi panus maakonnas on väga oluline. Ekspertide teave ja informatsioon korraldajate
võimekuse, ürituste kvaliteedi ja stipendiaatide käekäigu kohta on väga põhjalik. Samuti on oluline
teave, mida eksperdid valdavad erinevate rahastusvõimaluste kohta, mida Kultuurkapitalilt taotlejad
on mujalt eraldustega saanud. Seetõttu on ekspertgrupi otsused pädevad ja põhjendatud.
Kultuurkapitali toetused on aidanud palju nii suuri kui väikeseid kultuuri- ja spordivaldkonna tegijaid.
Kindlasti poleks ilma Kultuurkapitali toeta ellu jäänud mitmed saarlaste jaoks olulised suurprojektid.
Ekspertgrupi töö on viimastel aastatel sujunud hästi ja probleeme pole ette tulnud. Projektide
vormistuse osas on olnud ebatäpsusi, kuid lähiajal plaanime taotlejatele läbi viia koolituse, et neid
probleeme edaspidi vältida.

Tartumaa ekspertgrupp

Tartumaa ekspertgrupil oli kavas jaotuspõhimõtteid muuta ja põhiliselt omaosaluse protsendi osas,
kuid kuna Kultuurkapitalil oli plaanis jaotuspõhimõtted ühtseks kogu Kultuurkapitalis, siis keskenduti
uute jaotuspõhimõtete väljatöötamisele.
Aastate jooksul ekspertgrupile laekunud taotluste esitajad on jäänud põhiliselt samaks. 2018. aastal
on lisandunud haldusreformi tulemusena osa Jõgevamaast ja Valgamaast. Taotluste laekumisel võib
täheldada teatud mustrit. Kui on tulemas mõni laulu- või tantsupidu, siis taotletakse raha nendeks
üritusteks ja rahvariieteks. Rahvariiete soetamist on Tartumaa ekspertgrupp alati toetanud. Kui
korraga ei ole võimalik soovitud summas toetada, siis on lubatud ka uuesti taotleda.
Oma järjepidevusega on näidanud endid mitmed ürituste korraldajad: Puhkpilliorkester Tartu
korraldab igal aastal rahvusvahelist üritust „Mürtsub pill“, Pimedate Ööde Filmifestival korraldab
filmide näitamist, Tiit Veigel korraldab igal aastal üritust „Klarnetisuvi“, võistlustantsuklubi Dancin
Machine korraldab rahvusvahelisi tänavatantsufestivale, võimlemisklubi „Rütmika“ võimlemispeod
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saavad üha suurema ja laiahaardelisema mõõtme, Klubi Tartu Maraton korraldab erinevaid maratone
ja rattarallisid jne. Uuemate taotlejate seas on Tartu Vallavalitsus Saadjärve festivali korraldamisega.
Tartumaal uusi stipendiumide ja toetuste programme ei algatatud.
Tartumaal on esitatud taotluste arv jäänud enam-vähem samaks, võrreldes eelmiste aastatega –
2017. aastal esitati 752 taotlust summas 569 550 eurot ja 2018. aastal esitati 746 taotlust summas
530 212 eurot. Võrreldes eelmise aastaga tehti eraldusi samuti peaaegu samas koguses. Võimalik oli
eraldada pisut suuremaid toetusi, kuna taotleti 39 338 eurot vähem ja ka eelarve suurenes võrreldes
eelmise aastaga 12 129 euro võrra. Samas on küsitud summad ikka suuremad, kui võimalik eraldada,
mida näitab ka rahuldatud taotluste osakaal kogu taotluste summast, mis on ainult 32,6%.
Rahuldatud taotluste osakaal on küll 75,6%, kuid seda tingib asjaolu, et kuigi taotletud on suuremaid
summasid, on eksperdid eraldanud väikseid summasid. Taotlejate vastukaja on olnud hea, saadakse
aru, et raha on vähe, aga ka väikesed summad on olnud abiks.
Kultuurkapitali abi maakondades on väga tähtis, eriti maakonna ääremaadel. Ilma Kultuurkapitali
toetuseta jääks nii mõnigi üritus korraldamata. Toetustest loobumisi oli 2018. aastal 5 (summas 850
eurot) ja tagastamisi oli 17 (summas 3365 eurot), mis on siiski väga väike osakaal kõikidest
eraldustest.
Tartumaa ekspertgrupis ei ole probleeme esinenud. Eksperdid on olnud oma valdkondades pädevad,
kuid käesoleva ekspertgrupi koosseisus oli meil kaks spordi valdkonna inimest ja ei olnud helikunsti
valdkonna või muusikaeluga kursis olevat eksperti, mis tingis seda, et ka spordivaldkonna eksperdid
pidid rohkem pingutama ja end muusikaeluga kurssi viima.

Valgamaa ekspertgrupp

Kultuurkapitali panus maakonna kultuuri ja spordi toetamisel on väga oluline ja vajalik. Peale
omavalitsuste reformi on omavalitsuste toetused kultuurile vähenenud ja üha enam projektipõhised.
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Aina rohkem koonduvad otsustajad Tallinna. Kultuurkapital on üks vähestest, kus otsustajad on
maakonnas ning teavad kohalikke vajadusi kõige paremini.
Valgamaa ekspertgrupi prioriteediks on toetada Valgamaa spordi- ja kultuuriinimesi ning maakonnas
toimuvaid sündmusi. Toetatakse sündmusi, mis on seotud maakonna maine kujundamisega.
Tähelepanu pööratakse projektidele, mis edendavad kultuurielu väiksemates kohtades ja arvestavad
paikkondlikku eripära ja projekti jätkusuutlikkust.
Toetusi jagatakse erinevatele valdkondadele – rahvakultuur, muusika, sport, teatrikunst, kujutav
kunst, kirjandus. Kõige enam on spordivaldkonna taotlusi ja palju toetati individuaalsporti. Toetati
projekte, mille taga on tugevad kohalikud entusiastid, kes hoiavad üleval iganädalasi üritusi/klubisid/
kooskäimisi/võistlusi. Pikemast perspektiivist lähtudes oli eesmärk toetada tegusaid, maakonnas
kultuuri ja spordiga tegelejaid (nii MTÜ-sid kui ka aktiviste isiklikult). Eesmärk on elus hoida
väiksemaid projekte. Püüti olla võimalikult laiapõhjalised toetustes ehk anda võimalikult paljudele
natukene, mitte vähestele täisrahastust.
Jaotuspõhimõtteid aasta jooksul sisuliselt ei muudetud. Rahuldatud taotluste osakaal oli 89,8%.
Paraku sõltub paljude projektide teostumine ekspertgrupi otsusest. Ekspertgrupi otsused peaksid
võimaldama panustada kvaliteeti. Järjepidev taotlejate nõustamine ja ekspertide tagasiside on
muutnud taotlejad teadlikumaks – projektid on muutunud sisulisemaks ja vormistus korrektsemaks.
Suurimaks probleemiks on, et taotlusi on väga palju ja jaotatava raha hulk väike. Vajalik oleks igas
jaotuses jaotatava summa suurenemine vähemalt 40 000 euroni Valga maakonna taotlustele.
Vaidlusi tekitas rahvariiete soetamise toetamine. Uuel ekspertgrupil tuleks tekitada kindel poliitika
rahvariiete osas, näiteks rahastada neid ainult ühest jaotusest vmt.
Valgamaa ekspertgrupi toel on tekkinud järjepidevus suuremate sündmuste puhul (Valgamaa
tantsupidu, Valgamaa pärimuskultuuri pidu, suuremad spordisündmused jm). Väga huvitavad ja
innovaatilised on noorteprojektid (alternatiivkultuur). Sellest koosseisust jäid enam meelde Valga
muuseumi projektid. Hea meel on, et toetati paljusid uusi ettevõtmisi, mis paistavad ka kenasti käima
läinud olevat. Valgamaa ekspertgrupp algatas 2018. aastal stipendiumid noortele andekatele
sportlastele ja kultuuriedendajatele. Ekspertgrupp andis välja aastapreemiad kultuuri- ja
spordivaldkonnas.
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Viljandimaa ekspertgrupp

Viljandimaa ekspertgrupi prioriteediks on maakonna ja selle erinevate piirkondade seisukohalt
oluliste kultuuri- ja spordisündmuste korraldamine. Ekspertgrupp on eelistanud Viljandimaaga
seotud, nii uusi kui ka traditsioonilisi, oma maakonna taotlejate projekte. Toetati arusaadavaid ja
selgesti kirjutatud, tasakaalustatud ja selge eelarvega projekte. Mitterahastatud projektidele anti
tagasisidet, mille alusel oli neil võimalik taotleda uut toetust järgmisest taotlusvoorust. Toetati
noorte süvendatud ja sihipärast erialast arendamist (nt muusikakool, spordikool). Olulised olid
Viljandimaa kihelkondade rahvariiete soetamise ja uuendamise toetused tantsupeo protsessis
osalevatele kollektiividele.
On jälgitud põhimõtet, et oleks piisavalt traditsioonilisi sündmusi ja ka uusi tulijaid ja tegijaid, kes
jääks püsima ja annaks omaltpoolt lisaväärtuse, et oleks võimalik korraldada heal tasemel sündmusi
oma maakonnas ja käia ka mujal kogemusi hankimas; et oleks esinejaid ja neid, kellele esineda; et
oleks sportlasi ja võistlusi, kus võistelda.
Kõige meeldejäävamad olid:
 TÜ VKA muusikaosakonna üliõpilaste loome avalik tutvustamine Viljandi linnas
 90. Suurjooksu ümber Viljandi järve korraldamine
 uus tulija, kes samas äratas ellu väga vana traditsiooni – jüriöö orienteerumise teatejooksu
korraldamine Lossimägedes (projektid „Viljandimaa orienteerumiskaartide joonistamine ja
uuendamine“ ning „Viljandimaa orienteerumispäevakute korraldamine“)
 Varik Motocross Team’i toetamine MMil osalemiseks ja ettevalmistuseks MMil (saavutasid
MMil 7. koha)
 Kristel Kutseri „Eesti esimese torupilli õpperaamatu“ väljaandmine
 Hedi-Kai Pai „Laste laulumänguraamatu“ väljaandmine
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Tänu ekspertgrupi toetusele toimuvad maapiirkondades klassikalise muusika kontserdid. Suur
osakaal on ka Viljandimaa motospordi arendamise toetamisel. Oluline on Kultuurkapitali rahastuse
toel õppejõudude enesetäiendamine ja noorte sportlaste stipendium „Noor ja andekas”, mis on
saanud väga head tagasisidet ja on suureks abiks noorte sportlaste arengul.
Kindlasti on Kultuurkapitali toetustest väga suur abi, sest nii mõnigi sündmus, kontsert, võistlus, saab
alguse just Kultuurkapitali rahastusest. Paljud spordiklubid on saanud võimaluse minna võistlema
väljapoole Eestit. Nii mõnigi luulekogu on saanud alguse sellest rahastusest. Inimestel ja
organisatsioonidel on saanud Kultuurkapitali projektitoetus üheks kindlaks abiks valdkonna
tegemistes.
Panus oli oluline nii kultuuri kui spordi toetamisel. Spordivaldkonnas on väga tähtis osa noortespordi
toetamisel (laagrid, võistlustel käimine, ettevalmistusperioodi toetamine). Ilma ekspertgrupi
toetuseta oleksid enamik laagreid ja võistlusi jäänud soovitud tasemel toimumata.
Väga oluline on taotlejate nõustamine, oluliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamine ning kultuurija sporditegevusse panustanud inimeste tunnustamine.
Probleeme ekspertgrupi töös väga ei olnud, erinevaid arvamusi aga küll, kuid lõppkokkuvõttes leiti
ühise arutelu käigus alati lahendus.
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.

Võrumaa ekspertgrupp

Võrumaa ekspertgrupi prioriteetideks olid: jätkusuutlikud ja suuremat kogukonda kaasavad projektid,
paikkonnale olulised traditsioonilised projektid, silmapaistvate loominguliste lastega seotud
projektid, väikesed erilistele sihtgruppidele suunatud projektid, oluliste kultuuriinimeste toetamine.
Need põhipunktid perioodi vältel ei muutunud.
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Püüti näha toetuste jagamisel laiemat pilti – mis on just Võrumaa jaoks oluline, kuidas selle kandi
inimene saaks ka professionaalset kunsti nautida ja ka väiksemates kohtades kultuurisündmustel
osaleda. Suurt rõhku pandi ka traditsioonide hoidmisele. Püüti toetada võimalikult paljusid ja
eriilmelisi projekte. Toetuseta jäi sageli täiskasvanute huvitegevus, harrastajate reisid jm. Eraldi
toetuste programme ei algatatud.
Ekspertgrupi panus kohalikku kultuuriellu on kahtlemata väga oluline, sest terve rida tegemisi jääks
võib-olla toimumata (võis ka juhtuda, et jäigi toimumata). Võrumaa kultuuris liigub sponsorite toetusi
üldiselt napivõitu, ka omavalitsused on õhukese rahakotiga. Seetõttu on määrav osa kultuuritegevuse
toetamisel just Kultuurkapitalil. Küsimusi tekitasid mõnikord spordiga seotud taotlused ja nn topelt
taotlused, kui ühe ja sama ürituse kohta saabusid eri taotlejate avaldused.
Ekspertgrupp tegutses ilma muredeta. Koosolekud toimusid regulaarselt, venides mõnikord küll väga
pikaks, aga olid üldiselt tegusad ja asjalikud. Kodutöö oli kõikidel asjaosalistel tehtud, mingeid
omavahelisi arusaamatusi ei olnud. Tore oli ka kogeda, et Skype’i teel koosolekul osalemine oli
võimalik ega tekitanud kellelegi probleeme – kõik sai arutatud nagu alati.
Seoses haldusreformiga oli 2018. aasta I jaotus väga pingeline – laekus rekordarv taotlusi ning
otsuste tegemine ei olnud kerge. Kogu aasta taotlustest (409 tk) esitati 56 taotlust summas 36 483,80
eurot (moodustab kogusummast 11,4%) Setomaa valla nendest osadest, mis tõenäoliselt oleks
varasemalt esitanud taotlused Põlva ekspertgrupile. Eraldusi saadi 13 130 eurot, mis moodustab
kogusummast 9%.
Kindlasti on plaanis teha üks infopäev taotlejatele. Väga kasulik oli ka raha jagamise põhimõtete
täpsustamise koosolek. Ekspertgrupp on tubli ja kõik teevad tööd põhjalikult ning ükski vaidlus ei
lõpe tüliga. Veel võib öelda, et organisatsioonina on Eesti Kultuurkapital avatud ja kaasamõtlev
organisatsioon. Seda on kogetud nii eksperdina kui ka taotlejana.
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Stipendiumide ja toetuste taotlused ning eraldused
Kultuurkapital võtab taotlusi vastu ja jagab toetusi neli korda aastas. Taotluste esitamise tähtajad on
20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november. Statistika näitab, et iga jaotusega suureneb
taotluste arv ning üha rohkem küsitakse toetust projektide rahastamiseks.
2018. aastal jätkati Kultuurkapitali nõukogu ja sihtkapitalide nõukogude varasemate algatuste
toetamist ning projektide rahastamist esitatud taotluste alusel.

Investeeringud
Eesti Kultuurkapitali põhikapitali suuruseks on 2 109 084 eurot, mis on paigutatud
investeerimisportfelli ja kinnisvarasse. 1 968 874 eurot ehk 93,4% Kultuurkapitali põhikapitalist on
paigutatud investeerimisportfelli, mille eesmärgiks on tagada varade säilimine, likviidsus ning riskide
hajutamine.
Alates juulist 2016 valitseb Kultuurkapitali investeerimisportfelli LHV AS. Varade investeerimisel
jätkati 2018. aastal konservatiivse investeerimispoliitika põhimõtteid, suuri riske võtmata.
Seisuga 31.12.2018 oli Kultuurkapitali investeerimisportfelli tootlus 2,2%. Portfelli kasumiks kujunes
39,6 tuhat eurot ja varade maht kasvas perioodi lõpuks 1,998 miljoni euroni. Portfellis on lubatud
investeerida kuni 30% võlakirjadesse ja vähemalt 70% peaks olema hoiustes või vabas rahas.
Hoiuseintressid püsivad jätkuvalt nulli lähedal, mistõttu 2018. aastal panustasid hoiused portfelli
kasvu vaid vähesel määral. Enamus portfelli aastasest tõusust tuli võlakirjainvesteeringutest, kus
investeeringud tõusid aastaga 2,17%.
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. 2018. aastal jätkus leping Eesti Kontserdiga, mis sätestab, et
hoone ülalpidamiskohustust ja sellega kaasnevad kulud kannab Eesti Kontsert.

2018. aastaks püstitatud eesmärgid ja tegevused
1.

Preemiate, stipendiumide ja toetuste määramine ja maksmine

Kultuurkapitalil on kaheksa valdkondlikku sihtkapitali ja 15 maakondlikku ekspertgruppi, millele
saavad taotlejad toetustaotlusi esitada neli korda aastas. Iga valdkonna või maakonna taotlused
vaatavad läbi vastava sihtkapitali nõukogu liikmed või maakondliku ekspertgrupi liikmed. Toetuste
andmine otsustatakse sihtkapitali nõukogu või maakondliku ekspertgrupi koosolekul. 2018. aastal
jätkus preemiate, stipendiumide ja toetuste määramine esitatud taotluste alusel ja omaalgatusel.
Taotluste vastuvõtmiseks ja menetlemiseks on loodud e-kulka keskkond.
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Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste finantseerimine

Eesti Rahva Muuseum (ERM) ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) on Riigikogu otsusega
kinnitatud riiklikult tähtsateks kultuuriobjektideks. 2016. aastal jõudis lõpule ERMi ehitus.
Kultuurkapital on võtnud kohustuse rahastada hasartmängumaksu seaduse alusel kultuuriehitistele
sihtotstarbeliselt laekunud summadest ERMi uue hoone rajamist maksimaalselt summas 75 693 000
eurot. Aastatel 2013 kuni 2018 finantseeriti Kultuurkapitali kaudu ERMi ehitust summas 51 089 000
eurot, sellest 2018. aastal 7 125 000 eurot ning 2019 eelarve näeb ette finantseerida ERMi 7 125 000
euro ulatuses.
Vastavalt Kultuurkapitali nõukogu otsusele rahastatakse EMTA kontserdisaali rajamist maksimaalselt
5 miljoni euroga. 2018. aastal rahastati EMTA kontserdisaali rajamist 1 622 000 euroga, sh 2017.
aasta reservfondist 746 000 euroga. 2019. aasta eelarve näeb ette finantseerida EMTA saali rajamist
1 130 000 euroga.
3.

Eesti Kultuurkapitali 2018. aasta tegevused

2018. aastal keskenduti Kultuurkapitali nõukogu poolt
jätkutegevuste elluviimisele. Kultuurkapital tutvustas
siseriiklikult ja rahvusvaheliselt, osales EV 100
ekspertgruppide kohtumisi, et täpsustada, millised on
toimetas vajadustest lähtuvalt.

2016. aastal vastu võetud arengusuundade
oma tegevusvaldkondi ning Eesti kultuuri
tähistamises, korraldas sihtkapitalide ja
tegevuses muutmist vajavad valdkonnad ja

Kultuurkapital on taasloomise järgse 24 aasta jooksul toetanud Eesti kultuuri ja sporti nii võimsalt, et
seda võib pidada Eesti taasiseseisvumise aja üheks suurimaks edulooks. Edulugu on see ka seepärast,
et ollakse kokku leppinud (Kultuurkapitali seadus 1994. aastast), milliste protsentidega alkoholi- ja
tubakaaktsiisist (aastas 3,5%) ja hasartmängumaksust (46% aastas) kultuuri ja sporti toetatakse. Ka
majanduslikult rasketel aegadel on Kultuurkapitali seadus pidanud ja seda rahastust ei ole mujale
suunatud (nii juhtus näiteks Lätis). See on olnud väga võimas riiklik panus. Märkimisväärselt palju on
arendatud kõrgkultuuri, kuid samas ka rahvakultuuri. Kultuurkapitali panus kõigisse spordialadesse
on samuti märkimisväärne ning Kultuurkapitalil on oluline regionaalne mõju.
See, kellele ja milleks Kultuurkapital rahastust annab, on avalik teave, aga seda, mis mõju on olnud
neil toetustel kaheksas Kultuurkapitali valdkonnas ja kõigis maakondades, ei ole uuritud. Selle
tegevusega alustati 2018. aastal, et teha tulevikus kultuuri ja spordi arendamisel ning toetamisel
täpsemaid otsuseid ja valikuid. Näiteks vajaksime andmeid, mille alusel kujundada ja põhjendada
sihtkapitalidele ja maakondadele kinnitatud vahendite protsentide suurusi. Täpsete andmete
olemasolu oleks vajalik ka eraannetuste kaasamiseks Kultuurkapitali eelarvesse.
Kultuurkapital kutsus kokku mõju-uurimuse lähteülesande töörühma, mis tegi ettepaneku alustada
kitsamast vaheuurimusest (rahastuspraktikate analüüsist) lõpliku uurimuse lähteülesande
häälestamiseks ja täpsustamiseks. Lõppeesmärk on, et kõiki Kultuurkapitali valdkondi koondav
uurimus oleks kasutatav nii edasise töö kujundamisel, laiemalt kultuuri ja spordi valdkondade
arengusuundade koostamiseks kui ka kultuuriuurijatele ja tudengitele teadustööks.
2017. aastal alguse saanud uurimuse viis läbi Praxis Kultuurkapitali näitekunsti, kujutava ja
rakenduskunsti, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi sihtkapitali (SK) näitel ning Tartumaa ja
Järvamaa maakondliku ekspertgrupi (MEG) näitel perioodil 2011 kuni 2017. Selline periodiseering
hõlmab kolme erinevat ekspertide koosseisu (nii sihtkapitalide kui ekspertgruppide koosseisud
vahetuvad iga kahe aasta järel).
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Vaheuurimus valmis 2018. aastal ja selle tulemused on kättesaadavad Praxise kodulehel.
Eelarvestatud tööks ja aasta eesmärgiks oli Kultuurkapitali tegevust tutvustava teleprogrammi
valmimine koostöös ERRiga. Saatesari „Autoportreed“ oli EV 100 kingituseks ja Kultuurkapitali kui
institutsiooni väärikuse ja väärtuse tutvustamiseks ETV eetris sügishooajal.
Üheks peamiseks eesmärgiks 2018. aastal oli Kultuurkapitali rahastamiskordade juriidilise
korrastamise ja ühtlustamise lõpuleviimine. Ka selle töö ettevalmistus tehti 2017. aastal. Kõik
muudetud korrad kinnitas Kultuurkapitali nõukogu 2019. aasta alguses.
2017. aastal valmis nõuandeaudit järelevalve ja riigiabi reeglite järgimise süsteemi korrastamiseks
ning 2018. aastal asuti nõuandeid sisuga täitma ning looma ja kohendama vastavalt ka
tööprotseduure.
2018. aastal liitus Kultuurkapitaliga palgaline siseaudiitor, kellele annab ülesandeid ja kelle tööd
kontrollib nõukogu. Siseaudiitor viis läbi rahvakultuuri valdkonna toetuste auditi ning selle
ettepanekute põhjal koostati tegevuskava, mida järgitakse.
2018. aastal vaadati üle Kultuurkapitali IT-valdkonna haldamine ning selle töö partneriks on
Kultuurkapitalil riigi toel RMIT. Jätkati nii e-kulka kui üldiselt kogu süsteemi ülesehituse arendamist
eesmärgiga muuta seda töökindlamaks.
2018. aasta eelarve kindlustas vahendid:
 preemiate, stipendiumide ja toetuste määramiseks ja maksmiseks;
 kultuuriehitiste finantseerimiseks;
 projektikonkursside ja stipendiumiprogrammide väljatöötamiseks;
 taotluste, lepingute ja aruannete elektroonilise keskkonna täiendamiseks;
 sise- ja väliskommunikatsiooni parandamiseks;
 Kultuurkapitali mõju uurimuse teostamiseks;
 kommunikatsioonitegevusteks;
 IKT investeeringuteks;
 Kultuurkapitali aastapreemiate üleandmiseks ning avalikkuse teavitamiseks määratud
aastapreemiatest.
Eesti Kultuurkapitali eelarve toetas 2018. aastaks püstitatud eesmärkide elluviimist.

Eelarve täitmine
Kultuurkapital on lähtunud eelarve koostamisel Eesti riigi eelarvestrateegiast, eelarveaasta
riigieelarve mahust, Eesti Vabariigi kultuuripoliitikast, Eesti Kultuurkapitali seadusest, Kultuurkapitali
eesmärkidest ja eelarve ettevalmistamise nõuetest. Eelarve koostakse tekkepõhiselt. Eelarve
täitmises on kajastatud maksutulud Kultuurkapitalile tegelikult laekunud maksude alusel.
Eesti Kultuurkapitali 2018. aasta eelarve kinnitati kogumahus 32,744 miljonit eurot. Põhilised
tuluallikad on alkoholi- ja tubakaaktsiis ning hasartmängumaks. 2018. aastal oli eelarve täitmine
kokku summas 28,544 miljonit eurot ehk 87,2% planeeritud eelarvest.
Alkoholi- ja tubakaaktsiisist prognoositi laekumisi riigieelarvest 19,467 miljonit eurot ja
hasartmängumaksust 12,926 miljonit eurot. Alkoholi- ja tubakaaktsiisi tegelik laekumine 2018. aastal
oli 15,419 miljonit eurot ehk 79,2% planeeritud eelarvest ning hasartmängumaksu tegelik laekumine
oli 12,621 miljonit eurot ehk 97,6% planeeritud eelarvest.
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Tulu annetustest ja pärandustest eelarvestati 160 tuhat eurot. Annetustest on välja makstud
kultuuri- ja spordiürituste ning isikute toetusi annetaja poolt näidatud viisil. 2018. aastal laekus
annetustest 322,2 tuhat eurot ehk 201,4% planeeritud eelarvest.
Muud tulud kokku olid 2018. aastal olid kokku 1042 eurot.
Halduskulude kasutamata jääk 2018. aastal oli 125 688 eurot.
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2018. aasta eelarve ja selle täitmine

eelarve
2018
32 744 546
19 467 000
12 926 000
0
0
160 000
191 546
32 744 546
8 143 380

TULUD KOKKU
Alkoholi- ja tubakaaktsiisist 3,5%
Hasartmängumaksust 46%
Tulu vara paigutusest
Muud tulud
Annetused ja pärandused
Eelmiste perioodide ületulev reserv
KULUD ja RESERV KOKKU
Kultuuriehitiste sihtfinantseerimine
PREEMIAD, TOETUSED, STIPENDIUMID KOKKU,
sh
Sihtkapitalidele toetuste jagamiseks
Ekspertgruppidele toetuste jagamiseks
Nõukogule toetuste jagamiseks
Sihtotstarbelisteks annetusteks
HALDUSKULUD KOKKU, sh
Nõukogu ja komisjonide kulud
Siseauditi ja auditikomitee kulud
Administreerimiskulud kokku, sh

täitmine
eelarve
31.12.2018
täitmise %
28 554 781
87,2%
15 418 695
79,2%
12 621 298
97,6%
769
273
322 200
201,4%
191 546
28 554 781
87,2%
7 951 418
97,6%

22 942 215
18 187 215
2 455 000
2 300 000
160 000
1 307 405
390 290
11 100
767 785
553 745

18 782 203
15 067 205
1 970 000
1 744 988
322 200
1 181 737
371 014
10 385
690 783
529 706

Infotehnoloogia- ja kontoritehnika kulud

37 130

23 669

63,7%

Kommunikatsioonikulud

27 100

13 931

51,4%

Esindus- ja vastuvõtukulud

5 150

2 306

44,8%

Transpordikulud

6 260

1 845

29,5%

58 100

55 091

94,8%

Teenuste kulu

60 900

49 064

80,6%

Muud administreerimiskulud

19 400

15 171

78,2%

96 417
38 900
2 913
0
191 546

96 399
10 243
2 913
125 668
191 546

10,0%

Personalikulud

Renditud ruumide majandamiskulud

Avalike suhete kulud
IKT investeeringud
Kinnisvarainvesteeringu ülalpidamiskulud
2018. aasta halduskulude jääk
RESERVID
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81,9%
82,8%
80,2%
75,9%
201,4%
95,1%
93,6%
90,0%
95,7%

26,3%
100,0%
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Administratiivkulud
2018. aastal olid Kultuurkapitali tegevuskulud kokku 1 231 312 eurot, mis suurenesid võrreldes 2017.
aastaga 21,9% .
2018. aastal oli Kultuurkapitalis töölepinguga tööl 28 inimest ning eksperte 143 (sihtkapitalide
nõukogud, maakondlikud ekspertgrupid ning nõukogu poolt määratud komisjonid).
2018. aastal maksti tasusid kokku summas 598 637 eurot, sh töölepinguga töötajatele summas 351
687 eurot ning ajutiste lepingutega ja ekspertiisitasusid kokku summas 246 950 eurot.
Majandusaastal maksti juhatajale lepingujärgseid tasusid kokku 40 200 eurot. Nõukogu liikme tasusid
maksti kokku summas 20 600 eurot.

Kertu Saks
juhataja
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Bilanss
eurodes

Lisa nr

VARAD
Käibevara
Raha
Lühiajalised finantsinvesteeringud
Nõuded ja ettemaksed
Käibevara kokku
Põhivara
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Põhivara kokku
VARAD KOKKU
KOHUSTISED JA NETOVARA
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed
Toetuste kohustised
Lühiajalised eraldised
Lühiajalised kohustised kokku
Pikaajalised kohustised
Pikaajalised eraldised
Pikaajalised kohustised kokku
KOHUSTISED KOKKU
Netovara
Põhikapital
Akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
NETOVARA KOKKU
KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU
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31.12.2018

31.12.2017

2
3
4

7 736 980
1 998 937
5 122 355
14 858 272

8 277 270
1 986 393
5 199 018
15 462 681

5
6
6

165 562
4 789
44 129
214 480
15 072 752

172 162
6 770
63 727
242 659
15 705 340

8,9
10
11

83 831
1 765 700
4 706 114
6 555 645

73 278
1 669 109
4 934 745
6 677 132

11

0
0
6 555 645

24 000
24 000
6 701 132

2 109 084
6 895 124
-487 101
8 517 107
15 072 752

2 109 084
6 241 700
653 424
9 004 209
15 705 340
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Tulemiaruanne
Lisa nr

eurodes

TULUD
Tulud alkoholi- ja tubakaaktsiisi ning
hasartmängumaksu laekumistest Kultuurkapitali
tegevuseks
Tulud annetustest
Tulem vara investeerimisest
Muud tulud
Tegevustulud kokku
KULUD
Tegevuskulud
Eraldatud stipendiumid, toetused ja preemiad
Kultuuriobjektide finantseerimise kulud
Tulem kinnisvara haldamisest
Tööjõu- ja majandamiskulud
Tegevuskulud kokku
Aruandeperioodi tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
ARUANDEPERIOODI TULEM

2017

12
13
3

27 824 104
322 200
17 116
273
28 163 693

26 989 428
361 409
33 935
20
27 384 792

14

-18 669 247

-18 712 645

15
16
17,18,19

-8 748 091
-2 913
-1 231 311
-28 651 562
-487 869
768
-487 101

-7 024 470
-2 913
-1 010 395
-26 750 423
634 369
19 055
653 424

2
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Rahavoogude aruanne
Lisa nr

eurodes

Rahavood põhitegevusest
Aruandeaasta tegevustulem
Korrigeerimised
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kinnisvarainvesteeringute kulum ja väärtuse
langus
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete
muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete
muutus
Eraldiste muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Immateriaalse põhivara soetus
Finantsinvesteeringute soetus
Finantsinvesteeringute müük
Laekunud intressid
Kokku rahavood investeerimistegevusest
RAHAVOOD KOKKU
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
sh tähtajalised deposiidid
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6
5

11

6

2

2
2
2

2018

2017

-487 869

634 369

21 579
6 600

23 777
6 600

76 663

780 546

107 144
-252 631
-528 514

666 203
-1 150 855
960 640

0
-271 267
258 723
768
-11 776
-540 290
8 277 270
-540 290
7 736 980
2 000 000

-15 015
-461 573
393 023
19 055
-64 510
896 130
7 381 140
896 130
8 277 270
2 000 000
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Netovara muutuste aruanne

eurodes

Saldo 31.12.2016
Eelmise aruandeaasta tulemi
suunamine eelmiste perioodide
akumuleeritud tulemisse

Eelmiste perioodide
Põhikapital
akumuleeritud
tulem
2 109 084

5 735 486

506 213

506 213

-506 213

Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2017
Eelmise aruandeaasta tulemi
suunamine eelmiste perioodide
akumuleeritud tulemisse

Kokku

8 350 783

653 424
2 109 084

6 241 699

653 424

653 424

-653 424

Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2018

Aruandeaasta
tulem

9 004 207

-487 101
2 109 084

6 895 123

Akumuleeritud tulem bilansipäeva seisuga on 6 408 024 eurot.
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Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise arvestusmeetodid ja hindamise alused
Üldpõhimõtted
Eesti Kultuurkapitali 2018. 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 01. jaanuaril 2018 ja lõppes 31. detsembril 2018. Raamatupidamise
aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.
Majandustehinguid kirjendatakse soetamismaksumuse printsiibi järgi nende tekkimise momendil
tegelikus väärtuses.
Raha ja raha ekvivalendid
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi
pangadeposiite tähtajaga kuni 3 kuud. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid
põhitegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid
kajastatakse otsemeetodil.
Raha hoidmisel ja paigutamisel lähtutakse printsiibist, et ühte krediidiasutusse paigutatud hoius ei
või moodustada rohkem kui 40% Kultuurkapitali varast (alus: Eesti Kultuurkapitali 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 elutöötoetused
(pensionid) kajastatakse Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi alusel väljamaksmise
perioodi kuluna.

Lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus
Lühiajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja võlakirjadesse on bilansis hinnatud lähtudes nende
õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus
bilansipäeval. Juhtudel kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, on lühiajalised
finantsinvesteeringud hinnatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.
Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse üle 3-kuulise tähtajaga lühiajalised
pangadeposiidid.
Investeeringute tegemisel lähtutakse printsiibist, et ühe isiku ja selle isikuga ühte kontserni kuuluvate
isikute poolt emiteeritud väärtpaberite väärtus ei või kokku moodustada rohkem kui 20%
Kultuurkapitali põhikapitalist (alus: Eesti Kultuurkapitali seaduse § 6¹ lg 8)

Nõuete ja viitlaekumiste hindamine
Nõuded ja viitlaekumised hinnatakse individuaalselt ja kajastatakse bilansis konservatiivsuse printsiibi
alusel, lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline,
kantakse aruandeperioodi kuludesse ning näidatakse bilansis miinusmärgiga.
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Kinnisvarainvesteeringute arvestus
Kinnisvarainvesteeringuks on vara, mida hoitakse eesmärgiga toetada Eesti teenekate
kultuuritegelaste mälestuse jäädvustamist ja/või renditulu teenimise ja väärtuse kasvu eesmärkidel.
Kinnisvarainvesteering on võetud bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka
soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid.
Kinnisvarainvesteeringute tegemisel lähtutakse printsiibist, et Eesti Kultuurkapital ei või omada
kinnisvara soetusväärtuses rohkem kui 10% Kultuurkapitali põhikapitalist (alus: Eesti Kultuurkapitali
seaduse § 6¹ lg 6).
Kinnisvarainvesteeringute arvestamisel lähtutakse Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse
juhendis sätestatud soetusmaksumuse meetodist.
Kinnisvarainvesteeringute kajastamisel bilansis on soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud
kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Eeldatav kasulik eluiga kinnisvarainvesteeringutel on 20–50 aastat. Kultuurkapitali
kinnisvarainvesteeringu eeldatav kasulik eluiga on 50 aastat.
Kui kinnisvarainvesteeringu objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on
erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi
varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.
Parendustega seotud kulutused on lisatud kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele ainult juhul,
kui need vastavad kinnisvarainvesteeringu mõistele ja osalevad tõenäoliselt tulevikus majandusliku
kasu tekitamisel.

Materiaalse põhivara arvestus
Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud
kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus
ületab 5000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või
lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse
arvestust bilansiväliselt.
Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara
gruppidele on määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:
Materiaalse põhivara grupp
Seadmed
Sõidukid
Muu inventar

Amortisatsiooninorm
20–40%
20–40%
20–50%

Kasulik eluiga
2,5–5 aastat
2,5–5 aastat
2–5 aastat

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

Kultuuriobjektide sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimisena kajastatakse kultuuriobjektide finantseerimiseks makstud toetusi.
Sihtfinantseerimist kajastatakse kuludes nendes perioodides, kui toetuse saaja on täitnud
sihtfinantseerimisega seotud tingimused ning sihtfinantseerimine on aset leidnud. Toetuse saaja
poolt kasutamata vahendeid kajastatakse aruandes nõuetena.

Rahavoogude aruanne
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – põhitegevuse rahavoogude leidmisel on
korrigeeritud tegevustulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja põhitegevusega seotud
käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.
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Lisa 2. Raha ja raha ekvivalendid
31.12.2018

31.12.2017

310

310

0

200 000

Nõudmiseni hoiused pankades

5 736 670

8 076 960

Tähtajalised hoiused pankades

2 000 000

2 000 000

Raha kokku

7 736 980

8 277 270

eurodes

Kassa
Raha teel

Tulemiaruandes on kajastatud nõudmiseni hoiustelt ja deposiitidelt saadud pangaintresside tulu
2018. aastal kokku 768 eurot ning 2017. aastal kokku 19 055 eurot.

Lisa 3. Finantsinvesteeringud
Finantsinvesteeringutes on kajastatud tähtajalised pangadeposiidid ja võlakirjad, mis on soetatud
kauplemise eesmärgil.
Eesti Kultuurkapitali põhikapitali suuruseks on 2 109 084 eurot. 1 998 937 eurot Kultuurkapitali
põhikapitalist on paigutatud investeerimisportfelli, mille eesmärgiks on tagada Kultuurkapitali varade
säilimine, likviidsus ning riskide hajutamine. Alates 2016. aasta juulist valitseb Kultuurkapitali
investeerimisportfelli LHV Pank AS.
eurodes

Nõudmiseni hoiused pankades
Tähtajalised deposiidid (investeerimisportfellis)
Pikaajalised võlakirjad
Finantsinvesteeringud kokku

31.12.2018

31.12.2017

342 805

558 201

1 202 460

851 284

453 672

576 908

1 998 937

1 986 393

Tulemiaruandes on kajastatud tulud investeerimisportfelli paigutatud deposiitidelt ja võlakirjadelt
2018. aastal kokku 17 116 eurot ning 2017. aastal kokku 33 935 eurot.

Lisa 4. Nõuded ja ettemaksed
31.12.2018

31.12.2017

Riigikassast laekumata alkoholi- ja tubakaaktsiis

2 761 385

3 016 092

Riigikassast laekumata hasartmängumaks

2 359 898

2 166 359

1 072

201

5 122 355

5 182 652

0

16 366

5 122 355

5 199 018

eurodes

Muud viitlaekumised
Viitlaekumised kokku
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Viitlaekumised ja ettemaksed kokku
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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 31.12.2016
Soetusmaksumus

244 212

Akumuleeritud kulum

-65 450

Jääkväärtus 31.12.2016

178 762

2016. aastal toimunud muutused
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu (lisa 17)

-6 600

Saldo seisuga 31.12.2017
Soetusmaksumus

244 212

Akumuleeritud kulum

-72 050

Jääkväärtus 31.12.2017

172 162

2017. aastal toimunud muutused
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu (lisa 17)

-6 600

Saldo seisuga 31.12.2018
Soetusmaksumus

244 212

Akumuleeritud kulum

-78 650

Jääkväärtus 31.12.2018

165 562

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

19 828

70 925

90 753

-11 076

-70 925

-82 001

8 752

0

8 752

-1 982

0

-1 982

Põhivara mahakandmine

0

-340

-340

Akumuleeritud kulumi mahakandmine

0

340

340

19 828
-13 058

70 585
-70 585

90 413
-83 643

6 770

0

6 770

-1 982

0

-1 982

Põhivara mahakandmine

0

-40

-40

Akumuleeritud kulumi mahakandmine

0

40

40

19 828

70 545

90 373

-15 039

-70 545

-85 584

4 789

0

4 789

eurodes

Saldo seisuga 31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2016
2017. aastal toimunud muutused
Amortisatsioonikulu (lisa 17)

Saldo seisuga 31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2017
2018. aastal toimunud muutused
Amortisatsioonikulu (lisa 17)

Saldo seisuga 31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2018

Eesti Kultuurkapitalis on kasutusel väheväärtuslik vara, mille üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Inventeeritud väheväärtuslike varade soetusmaksumus seisuga 31.12.2018 oli 91 678 eurot ning
seisuga 31.12.2017 oli 95 966 eurot.
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Immateriaalne põhivara
Tarkvara

eurodes

Saldo seisuga 31.12.2017
Soetusmaksumus

129 191

Akumuleeritud kulum

-65 464

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2017

48 712

Arvele võtmata immateriaalne põhivara

15 015

Kokku immateriaalne põhivara seisuga 31.12.2017

63 727

2018. aastal toimunud muutused
Amortisatsioonikulu (lisa 17)

-19 598

Saldo seisuga 31.12.2018
Soetusmaksumuses

129 191

Akumuleeritud kulum

-85 062

Jääkmaksumus seisuga 31.12.2018

44 129

sh arvele võtmata immateriaalne põhivara

15 015

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

Lisa 7. Rendivarad
Kasutusrent
Eesti Kultuurkapital rendib bürooruume Tallinnas, aadressil Suur-Karja 23.
2018. aastal olid bürooruumide kasutusrendimaksed 44 978 eurot ning 2017. aastal 42 872 eurot.

Lisa 8. Võlad ja ettemaksed
eurodes

31.12.2018

31.12.2017

8 476

20 679

Maksuvõlad (lisa 9)

60 319

40 880

Võlad töövõtjatele

0

267

14 109

10 904

927

548

83 831

73 278

Võlad hankijatele

Puhkusetasude reservfond
Muud lühiajalised võlad
Lühiajalised kohustused kokku
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Lisa 9. Maksuvõlad
eurodes

31.12.2018

31.12.2017

Sotsiaalmaks

36 308

24 180

Üksikisiku tulumaks

20 365

13 106

917

809

1781

1 315

948

1 470

60 319

40 880

Töötuskindlustusmakse
Kohustusliku kogumispensionikindlustuse makse
Erisoodustuse tulumaks
Maksuvõlad kokku (lisa 8)

Lisa 10. Toetuste kohustised
Toetuste kohustiste all kajatatakse sõlmitud toetuslepingute alusel välja maksmata stipendiume,
toetusi ja preemiaid.
Seisuga 31.12.2018 olid lühiajalised kohustised toetuste väljamaksmiseks summas 1 765 700 eurot
ning seisuga 31.12.2017 summas 1 669 109 eurot. Seisuga 31.12.2018 ja seisuga 31.12.2017 ei ole
lepingute alusel välja maksmata pikaajalisi toetuste kohustisi.

Lisa 11. Eraldised stipendiumide, toetuste ja preemiate maksmiseks
Sihtkapitalid, maakondlikud ekspertgrupid ja Kultuurkapitali nõukogu teevad stipendiumide, toetuste
ja preemiate eraldamise otsuseid üldjuhul neli korda aastas. Otsuste alusel moodustatakse eraldised
stipendiumide, toetuste ja preemiate maksmiseks.
Lühiajalised eraldised
Stipendiumide, toetuste ja preemiate eraldised jagunevad:
eurodes

Sihtkapitalide otsuste alusel moodustatud stipendiumide,
toetuste ja preemiate eraldised
Maakondlike ekspertgruppide otsuste alusel moodustatud
stipendiumide, toetuste ja preemiate eraldised
Nõukogu otsuste alusel moodustatud stipendiumide, toetuste
ja preemiate eraldised
Lühiajalised eraldised kokku

31.12.2018

31.12.2017

3 917 963

4 212 088

550 751

399 469

237 400

323 188

4 706 114

4 934 745

Pikaajalised eraldised
Pikaajaliste eraldistena kajastatakse sihtkapitalide, maakondlike ekspertgruppide ja Kultuurkapitali
nõukogu otsuste alusel eraldatud mitmeaastaseid stipendiume.
Seisuga 31.12.2018 ei ole kajastatud pikaajalisi eraldisi, seisuga 31.12.2017 on kajastatud pikaajalised
eraldised summas 24 000 eurot, mis kuuluvad väljamaksmisele lõpptähtajaga juuli 2019.
Pikaajalised eraldised ei ole kajastatud diskonteeritud väärtuses, kuna sellel on väheoluline mõju.
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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).
Riigieelarvesse laekunud hasartmängumaksu summast 46% kantakse Eesti Kultuurkapitalile.
Nimetatud summast 63% eraldatakse kultuuriehitistele (alus: Hasartmängumaksu seaduse § 7 lg 2
p 1).
eurodes
2018
2017
Tulud alkoholi- ja tubakaaktsiisi laekumisest Kultuurkapitali
tegevuseks
15 079 330
14 681 135
Tulud hasartmängumaksu laekumisest Kultuurkapitali
tegevuseks
4 715 566
4 554 069
Tulud hasartmängumaksu laekumisest kultuuriobjektide
sihtfinantseerimiseks (lisa 15)
8 029 207
7 754 225
Tulud riigieelarvest kokku

27 824 104

26 989 428

Lisa 13. Tulud annetustest
Eesti Kultuurkapital võib kasutada sihtotstarbelisi annetusi ja pärandusi ainult annetaja või pärandaja
näidatud eesmärgil (alus: Eesti Kultuurkapitali seaduse § 4¹ lg 2).
Eesti Kultuurkapital võtab vastu sihtotstarbelisi annetusi annetaja poolt määratud isikutele või
annetaja poolt näidatud eesmärgil. 23. märtsil 2018. aastal võttis Eesti Kultuurkapitali nõukogu vastu
otsuse, mille kohaselt alates 01.04.2018 võtab Kultuurkapital vastu sihtotstarbelisi annetusi ainult
annetaja poolt näidatud eesmärgil.
2018. aastal laekus Kultuurkapitalile sihtotstarbelisi annetusi annetaja poolt määratud isikutele kokku
summas 3500 eurot ning 2017. aastal summas 41 409 eurot. Annetaja poolt näidatud eesmärgil
laekus 2018. aastal Kultuurkapitalile sihtotstarbelisi annetusi summas 318 700 eurot ning 2017.
aastal summas 320 000 eurot.

Lisa 14. Määratud stipendiumid, toetused ja preemiad
Eesti Kultuurkapitali eesmärk on kunstide, rahvakultuuri ja spordi toetamine rahaliste vahendite
sihtotstarbelise jagamise kaudu. Rahaliste vahendite jagamine seisneb stipendiumide, toetuste ja
preemiate määramises taotluste alusel või omal algatusel ning regulaarsete elutöötoetuste
väljamaksmises.
Kultuurkapitali nõukogu ja sihtkapitalide nõukogude otsuste alusel määratakse kvartaalsed
elutöötoetused (pensionid) silmapaistnud kunsti-, kultuuri- ja sporditegelastele kuni nende surmani.
Sihtotstarbelise annetuse alusel eraldab Kultuurkapital annetuse saajale stipendiumi või preemia
annetaja poolt näidatud eesmärgil.
Tulude-kulude aruandes kajastatud stipendiumide, toetuste ja preemiate kulud jagunevad:
eurodes
2018
Stipendiumid, toetused ja preemiad
Regulaarsed elutöötoetused (pensionid)
Sihtotstarbeliste annetuste alusel eraldatud stipendiumid
ja preemiad
Stipendiumide ja toetuste kulud kokku
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2017

18 024 902

18 089 856

640 845

581 380

3 500

41 409

18 669 247

18 712 645
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Stipendiumid, toetused ja preemiad
Stipendiumide, toetuste ja preemiate määramine toimub sihtkapitalide ja maakondlike
ekspertgruppide poolt nende koosolekutel. Kultuurivaldkondade vaheliste projektide alusel toetuste
ning stipendiumide ja preemiate määramise otsustab Kultuurkapitali nõukogu.
Sihtkapitalide, maakondlike ekspertgruppide ja nõukogu poolt tehtud otsuste alusel kajastatakse
stipendiumid, toetused ja preemiad aruandeperioodi kuluna ning moodustatakse eraldised
stipendiumide, toetuste ja preemiate väljamaksmiseks. 2018. aastal moodustati eraldisi
stipendiumide, toetuse ja preemiate maksmiseks kokku 18 416 035 eurot ning 2017. aastal kokku
18 554 347 eurot.
Tagastatud stipendiumid, toetused ja preemiad ning neist loobumised kajastatakse kulude
vähendamisena. 2018. aastal loobuti eraldustest ning tagastati stipendiume, toetusi ja preemiaid
summas 391 133 eurot ning 2017. aastal summas 464 490 eurot.
Stipendiumide, toetuste ja preemiate kulud komisjonide lõikes:
eurodes

Audiovisuaalse kunsti sihtkapital
Helikunsti sihtkapital
Kehakultuuri ja spordi sihtkapital
Rahvakultuuri sihtkapital
Näitekunsti sihtkapital
Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital
Kirjanduse sihtkapital
Arhitektuuri sihtkapital
Kultuurkapitali nõukogu
Tõlkeprogramm Avatud Eesti Raamat
Tõlkeprogramm Traducta
Tõlkeprogramm Hieronymus
Tartumaa ekspertgrupp
Pärnumaa ekspertgrupp
Ida-Virumaa ekspertgrupp
Saaremaa ekspertgrupp
Viljandimaa ekspertgrupp
Võrumaa ekspertgrupp
Valgamaa ekspertgrupp
Põlvamaa ekspertgrupp
Lääne-Virumaa ekspertgrupp
Jõgevamaa ekspertgrupp
Järvamaa ekspertgrupp
Harjumaa ekspertgrupp
Läänemaa ekspertgrupp
Raplamaa ekspertgrupp
Hiiumaa ekspertgrupp
Stipendiumid, toetused ja preemiad kokku
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2018
2 049 627
1 975 717
1 872 121
1 776 766
1 750 444
1 711 335
1 490 275
1 384 940
1 526 255
190 214
147 292
47 603
168 154
166 737
159 175
153 672
152 700
147 429
141 781
139 316
137 688
136 688
136 365
130 185
123 942
108 809
99 672

2017
2 202 372
2 104 444
2 125 158
1 897 436
1 636 554
1 691 914
1 481 777
1 326 967
1 250 425
200 575
150 747
0
153 098
156 199
163 912
138 922
130 594
138 473
141 665
135 770
119 184
118 007
140 553
137 679
129 603
125 331
92 498

18 024 902

18 089 856
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Lisa 15. Kultuuriobjektide sihtfinantseerimine
Riigieelarvesse laekunud hasartmängumaksu summast 46% kantakse Eesti Kultuurkapitalile.
Nimetatud summast 63% eraldatakse kultuuriehitistele (alus: Hasartmängumaksu seaduse § 7 lg 2
p 1).
Eesti Kultuurkapitali poolt finantseeritavateks kultuuriehitisteks on vastavalt Riigikogu otsusele Eesti
Rahva Muuseumi uue hoone ehitus Tartus ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juurdeehituse
finantseerimine Tallinnas.
Vastavalt Kultuurkapitali nõukogu otsusele eraldab Kultuurkapital Eesti Rahva Muuseumi uue hoone
rajamiseks maksimaalselt 75,693 miljonit eurot.
Aastatel 2013–2016 finantseeris Eesti Kultuurkapital Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ehitust kokku
summas 37,135 milj eurot. Alates 2017. aastast finantseerib Eesti Kultuurkapital Eesti Rahva
Muuseumi ehituse tagasimakseid, Rahandusministeeriumi prognoosist lähtuvalt kuni aastani 2023.
2017. aastal sõlmis Eesti Kultuurkapital Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juurdeehituse avalikus
kasutuses oleva kontserdisaali rajamise finantseerimiseks lepingu summas kuni 5 miljonit eurot.
Kultuuriehitiste sihtfinantseerimine
2018

2017

Eesti Rahva Muuseumi uue hoone sihtfinantseerimine
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juurdeehituse
sihtfinantseerimine

7 125 360

6 828 470

1 622 731

196 000

Kultuuriobjektide sihtfinantseerimise kulud

8 748 091

7 024 470

eurodes

Kultuuriobjektide sihtfinantseerimiseks laekunud vahendite arvestus (bilansiväline kohustus)
eurodes
2018
Kultuuriobjektide sihtfinantseerimise saldo perioodi alguses

2017

729 755

0

Aruandeaastal saadud vahendid sihtfinantseerimiseks (lisa 12)

8 029 207

7 754 225

Aruandeaastal eraldatud vahendid sihtfinantseerimiseks
Kultuuriobjektide sihtfinantseerimise bilansivälise kohustuse
saldo 31.12.2018

-8 748 091

-7 024 470

10 871

729 755

Lisa 16. Tulud ja kulud kinnisvara haldamisest
Eesti Kultuurkapitali kinnisvarainvesteeringuks on renoveeritud hoone Tallinnas Oru tänaval (seotud
Gustav Ernesaksa mälestuse jäädvustamisega). Eesti Kultuurkapital on sõlminud Eesti Kontserdiga
hoone kasutamise lepingu, mille kohaselt Eesti Kontsert tasub hoone edasirendist ja
ekspluateerimisest saadud tulemist 50% Eesti Kultuurkapitalile.
2018. aastal on Eesti Kontsert saanud Oru tänava maja edasirendist tulusid kokku 8969 eurot, maja
ülalpidamiskulud olid 2018. aastal 33 209 eurot. 2017. aastal oli maja edasirendist saadud tulu kokku
5260 eurot ning ülalpidamiskulud kokku 9950 eurot. Lepingujärgselt kannab Eesti Kultuurkapital
hoone maamaksu ja hoonestusõiguse kulud.
Tulemiaruandes on kajastatud hoonestusõiguse seadmise ja maamaksu kulud 2018. aastal kokku
2913 eurot ning 2017. aastal 2913 eurot. 2018. ja 2017. aastal renditulu ei teenitud.
Kinnisvarainvesteeringutes toimunud muudatused on kajastatud käesoleva aruande lisas 5.

60

Eesti Kultuurkapital

Majandusaasta aruanne 2018

Lisa 17. Tööjõu- ja majandamiskulud
2018

2017

Tööjõukulud (lisa 18)

911 514

683 107

Majandamiskulud (lisa 19)

251 516

247 468

40 102

49 443

28 179

30 377

1 231 311

1 010 395

2018

2017

391 887

347 018

Ajutiste lepingutega töötajate töötasud

8 445

10 455

Ekspertiisitasud komisjonide liikmetele

238 505

122 785

Nõukogu liikme tasud

20 600

10 100

Töötasukulud kokku

659 437

490 358

16 348

16 184

224 286

168 725

Töötuskindlustusmakse

2 879

2 557

Tulumaks erisoodustustelt

8 564

5 282

911 514

683 107

2018

2017

Töötajate arv perioodi algul

16

16

Töötajate arv perioodi lõpul

17

16

eurodes

Muud tegevuskulud
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringu kulum ja väärtuse
langus (lisad 5 ja 6)
Tööjõu- ja majandamiskulud kokku

Lisa 18. Tööjõukulud
eurodes

Töötajate töötasud

Erisoodustuskulud
Sotsiaalmaks töötasudelt ja erisoodustustelt

Tööjõukulud kokku (lisa 17)

Töötajate arv taandatud täistööajale
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Lisa 19. Majandamiskulud
2018

2017

105 466

107 593

Uurimis- ja arendustööd

10 850

0

Lähetus- ja koolituskulud

7 629

5 311

53 567

53 388

2 331

1 750

24 920

36 877

127

2 761

45 069

35 892

1 557

3 896

251 516

247 468

eurodes

Administreerimiskulud

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Sõidukite majandamiskulud
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari majandamiskulud
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud
Muud majandamiskulud
Majandamiskulud kokku (lisa 17)

Lisa 20. Muud nõuded
2004. aasta veebruaris vabastati kinnipidamiskohast Kultuurkapitali endine tegevdirektor Avo Viiol,
kelle vastu on Kultuurkapitalil esitatud nõue suuruses 545 791 eurot, mis on hinnatud
konservatiivsuse põhimõttel ebatõenäoliselt laekuvaks nõudeks, arvestades selle laekumise
tõenäosust. 5. aprillil 2011 jõustunud Tsiviilseadustiku üldosa seaduse muudatuse kohaselt on
kohtuotsuse aegumistähtaeg 30 aasta asemel 10 aastat. Avo Viioli võlgnevuse aegumistähtaeg on 5.
aprillil 2021.
Seisuga 31.12.2018 on Avo Viiol kustutanud osaliselt tema vastu esitatud nõude kokku summas 5326
eurot. Aastatel 2018 ja 2017 ei muutunud kustutatud nõude summa.
eurodes
Muud nõuded
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded

2018

2017

540 465

540 465

-540 465

-540 465

Lisa 21. Bilansivälised nõuded
Eesti Kultuurkapital eraldab projekti- ja tegevustoetusi, millega kaasneb toetuse saajal kohustus
esitada Eesti Kultuurkapitalile aruanne toetuse sihipärase kasutamise kohta. Eesti Kultuurkapital
peab sihtotstarbeliste toetuste kasutamise kohta bilansivälist arvestust. Nõudeid esitamata
aruannete eest, mille laekumist ei peeta tõenäoliseks, kajastatakse bilansivälise nõudena.
Seisuga 31.12.2018 oli tähtajaliselt esitamata aruandeid summas 579 147 eurot, sh aruande tähtaega
rohkem kui 30 päeva ületanud aruandeid summas 48 653 eurot.
Seisuga 31.12.2017 oli tähtajaliselt esitamata aruandeid summas 265 524 eurot, sh aruande tähtaega
rohkem kui 30 päeva ületanud aruandeid summas 74 187 eurot.
Toetuse tagasinõudeid oli esitatud seisuga 31.12.2018 summas 32 375 eurot ning seisuga 31.12.2017
seisuga summas 78 694 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

Eesti Arhitektide Liit
Eesti Muusikanõukogu
Eesti Paraolümpiakomitee
Eesti Filmi Instituut SA
Narva Muuseum SA
Louis Kahni Eesti SA
Noortebänd MTÜ
Eesti Muusika Infokeskus
Jakob Westholmi SA
Eesti Rahvuslik Filmiprodutsentide Ühing
Postimees Grupp AS (Eesti Meedia AS)

Nõukogu liikmega seotud ettevõte
Nõukogu liikmega seotud ettevõte
Nõukogu liikmega seotud ettevõte
Nõukogu liikmega seotud ettevõte
Nõukogu esimehega seotud ettevõte
Nõukogu liikmega seotud ettevõte
Nõukogu liikmega seotud ettevõte
Nõukogu liikmega seotud ettevõte
Auditikomitee liikmega seotud ettevõte
Nõukogu liikmega seotud ettevõte
Nõukogu liikmega seotud ettevõte

Eralduste
summa
259 780
57 260
32 500
20 000
18 050
10 349
3 850
2 500
2 000
1 892
1 000

Kultuurkapitali juhataja hinnangul ei ole tehingutes eelpoolnimetatud osapooltega otsuste tegemisel
seotud osapooled osalenud.
Aruandeaastal on arvestatud ja makstud juhatajatele ametilepingu tasusid kokku summas 40 200
eurot.
Eesti Kultuurkapitali nõukogu liikmetele on makstud 2018. aastal kokku nõukogu liikme tasusid ja
ekspertiisitasusid kokku summas 41 065 eurot.
Eesti Kultuurkapitali auditikomitee liikmetele on makstud 2018. aastal kokku auditikomitee liikme
tasusid summas 455 eurot.

Lisa 23. Sündmused pärast bilansipäeva
Vastavalt Hasartmängumaksu seaduse muutmise seadusele suureneb alates 01.01.2019 Eesti
Kultuurikapitalile eraldatav hasartmängumaksu laekumise osakaal 3,8%.
Kuni 31.12.2018 laekus Kultuurkapitalile hasartmängumaksust 46%, millest 63% suunati riiklikult
tähtsate kultuuriehitiste rajamise finantseerimiseks. 01.01.2019 jõustunud Hasartmängumaksu
seaduse muudatuse alusel laekub Kultuurkapitalile igakuiselt 47,8%, millest 60,6% suunatakse
riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise finantseerimiseks ning 3,8% suunatakse kunstide ja
rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometöö edendamise toetamiseks.

63

Eesti Kultuurkapital

Majandusaasta aruanne 2018

Majandusaasta aruande allkirjad

Eesti Kultuurkapitali juhatus on koostanud 2018. aasta majandusaasta aruande.
Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest,
millele on lisatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne.

17. juunil 2019. aastal

(allkirjastatud digitaalselt)
Kertu Saks
Juhataja
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