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TEGEVUSARUANNE
Ülevaade kultuuriministeeriumi valitsemisala tähtsamatest
majandusnäitajatest
Rahalised näitajad kõikides tabelites on esitatud tuhandetes eurodes.
2012
Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus
Kohustused aasta lõpus
Riigieelarvesse kuuluv
netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud, sh
saadud toetused
etendus- ja kontserttegevuse
tulud
muuseumide ja näituste tulud
muud tulud kultuuri- ja
kunstialasest tegevusest
Tegevuskulud
antud toetused
kulud kultuurile ja vabale ajale
Tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Muud näitajad
Töötajate keskmine arv
(inimest taandatuna
täistööajale)
Aruandeid esitavate asutuste
arv (vt lisa 2)
Põhivarainvesteeringud
Eelarve ja selle täitmise näitajad
Lõplik eelarve tulude maht
Eelarve tulude täitmine
Lõplik eelarve kulude maht
Eelarve kulude täitmine
Lõplik finantseerimistehingute
maht
Finantseerimistehingute
täitmine

2011

2010

2009

2008

226 089
34 112

231 922
41 675

224 715
49 446

213 075
42 881

203 612
46 706

191 977

190 247

175 268

170 195

156 906

28 297
16 771

27 162
17 028

22 980
13 792

19 065
10 044

21 325
7 989

4 758

5 397

4 770

4 487

5 265

4 506

2 811

2 333

2 347

2 444

1 584

1 437

1 574

1 422

2 093

-132 949
-82 252

-126 443
-78 247

-125 457
-81 634

-129 379
-87 192

-142 326
-93 172

-6 266

-7 046

-5 550

-5 235

-7 076

-104 652
5 216

-99 281
-2 383

-102 477
-2 795

-110 314
4 423

-121 000
-326

1 739,13

1 827,55

1 902,41

1 850,54

1 900,91

20

22

22

22

24

7 195

13 125

12 901

6 450

8 096

25 487
25 526
176 459
166 544

25 274
25 331
173 387
161 670

27 088
27 058
160 438
152 085

41 138
20 030
152 070
144 341

18 193
28 918
167 489
181 216

1 896

2 323

2 635

2 129

2 319

1 883

2 246

2 635

2 565

2 129
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2012. aasta eelarve jäi põhimahus 2011. aasta eelarve tasemele. Tulude tegelik täitmine oli
2011. aastaga võrreldaval tasemel, kasv võrreldes eelmise aastaga 0,8%. Muutus toimus
tulude struktuuris. Majandustegevusest laekuvad tulud kasvasid 16%, saadud toetused aga
vähenesid 14%. Kulude kasv võrreldes eelmise aastaga oli 3%, sealhulgas tegevuskulude
osas 6,1% (energiahindade tõus) ja eraldistele osas 7,9%.
2012. kultuuriaastat iseloomustavad olulisemad ettevõtmised olid:
Eesti filmi 100. juubeliaasta tähistamine nii kodu- kui välismaal. Samuti tähistati aastat 2012
filmivaldkonna teema- aastana.
Euroopa Liidu tõukefondidest rahastatud Eesti Meremuuseumi
Lennusadama
rekonstrueeritud kompleksi avamine 2012. aasta mais. Lisaks renoveeritud unikaalsetele
vesilennukite angaaridele asuvad Lennusadamas ka 8 Meremuuseumi laeva.
25. mail 2012 avas Pärnu Muuseum renoveeritud Aidahoone koos uue ning interaktiivse
püsinäitusega. Muuseumi uus asupaik on Pärnu jõe ääres asuv 19. sajandist pärinev viljaait
(Aida tn 3).
Alustati dokumentide „Kultuuripoliitika arengusuunad aastani 2020“ ja lõimumisvaldkonna
uue arengukava „Lõimuv Eesti 201-2020“ koostamist.
Jätkus Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ehituse ettevalmistus (ehitushanke läbiviimine 2012.
aasta sügisel).
CO2 müügist tehti investeeringuid kultuuritaristusse, soetati uued keskkonnasõbralikud
teatribussid ja valgustid.
Jätkus valitsemisala asutuste struktuurne korrastamine, sealhulgas sihtasutuste loomine
koostöös kohalike omavalitsustega .
Jätkus tingimuste loomine saavutusspordi arenguks ning liikumisharrastusega tegelemiseks
kõikjal Eestis (investeeringutoetused spordi infrastruktuuri). Kinnitati spordi toetusteks
eraldatud vahendite jaotamise uus kord. Londonis toimusid suveolümpiamängud, kus edukalt
osalesid Eesti sportlased.
Lisaks iseloomustab 2012. aastat suures mahus varade üleandmine Riigi Kinnisvara
Aktsiaseltsile.
Olulisemad tegevused 2012. aastal on toodud tegevuskavade täitmise aruandes lk 5-15
Valitsemisala koosseis
Alates 01.01.2008.a peetakse Eesti Hoiuraamatukogu ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse
raamatupidamist tsentraliseeritult Kultuuriministeeriumis. 01.01.2009. a lisandus veel 2
asutust, Võru Instituut ja Eesti Tervishoiu Muuseum. 2012. aastal lisandus Muinsuskaitseamet
ja alates 2013. a algusest Rahvakultuuri Keskus.
30.04.2012. a lõpetas tegevuse riigiasutusena Pärnu Teater Endla. 2012. a novembrikuus
alustati riigiasutuste Teater Vanemuine, Teater Vanalinnastuudio ja Eesti Riiklik Nukuteater
likvideerimismenetlusega. Samal ajal asutati uued sihtasutused: SA NO99, SA Teater
Vanemuine ja SA NUKU. Lisaks teatritele alustas tööd ka SA Narva Muuseum.
Aruandesse koondatud asutuste koosseis ja tähtsamad majandusnäitajad on toodud
raamatupidamise aastaaruande lisas 2. Andmed valitsemisalas või valitseva mõju all olevate
äriühingute, avalik-õiguslike juriidiliste isikute, sihtasutuste jt kohta on toodud aruandes lk
19-27.
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2012. aasta tegevuskava täitmine

Tegevus- või poliitikavaldkond: KULTUUR
1. Kaunite kunstide ja eesti kultuuri tutvustamise eesmärk: Eestis kultuurielu on
mitmekülgne ja kõrgetasemeline, pakkudes võimalusi loominguliseks tegevuseks ja
kultuurist osasaamiseks ning Eesti tutvustamiseks maailmas kultuuri kaudu.
1.1. Indikaatorid, mille sihttasemed täideti
Indikaator

Eesti
kultuuriruumi
funktsionaalsus

Näitajad

Teatrikülastused ja
lavastused

Sihttase 2012 (RES
ja arengukava
prognoos)

Tegelik
saavutustase 2012

0,87 mln ja 400

1,1 mln ja 487

3%

7,6%

3 700

3 971

(RES 2012-2015
indikaator)
Eesti filmi turuosa
Eestis väljaantavate
raamatute ja brošüüride
nimetuste arv

(sh eestikeelseid
3 116)

• Teatrikülastuste arv on liikunud tõusvas trendis. Osaliselt mõjutavad seda näitajat ka
2011 ja 2012 aastal tehtud parendused statistika kogumises – lisaks riigieelarvelistele
teatritele on hakanud külastuste statistikat edastama ka erateatrid, edasi on arendatud
tehnilisi andmebaase ning 2012. aasta kohta käivat statistikat kogutakse uue
veebirakenduse kaudu. 2012. aastal saavutati viimaste aastate kõrgeim näitaja
teatrikülastuste osas – kokku külastas teatrietendusi aasta jooksul 1,1 mln inimest.
Teatrikülastuste arv on tõusnud tänu sellele, et pea kõik suuremad Eesti teatrid on
andnud teada 2012. aastal suurenenud külastuste arvust. Näiteks Vanemuise teater
kogus 2012. aastal üle 212 000 külastuse (ligi 17 000 enam kui 2011. aastal), jõudsalt
on oma külastatavust kasvatanud Eesti Nuku- ja Noorsooteater, mida 2011. aastal
külastas kokku üle 127 000 teatrihuvilise (ligi 32 000 enam kui 2011. aastal).
• Eesti filmi turuosa on nii 2011. aastal kui 2012. aastal ületanud varasemalt tehtud
prognoose. Kindlasti mõjutas vaatajanumbreid „Eesti film 100“ juubeliaasta, kui
kinolinadel ja teleekraanil linastus senisest rohkem uusi Eesti filme ning näidati Eesti
filmiklassikat. Samuti mõjutas turuosa taseme püsimist 7% juures suure vaatajaskonna
kogunud, 2012. aastal esilinastunud „Seenelkäik“. 2012. aastal valmis kokku 24 uut
Eesti filmi. Samas on turuosa suurus väga konkreetselt seotud võimekusega
filmitootmises ning arvestades valdkonna lähiaastate võimalusi, tuleb pigem arvestada
sama taseme hoidmise või kerge langusega. Samuti mõjutab näitajat ülejäänud
filmimaailmas toimuv.
• Võrreldes 2011. aastaga on suurenenud Eestis väljaantavate raamatute ja brošüüride
arv, kokku anti 2012. aastal välja 3 971 uut trükist. Nendest suurema osa ehk ligi
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3 100 teost on välja antud eestikeelsena. Võrreldes eelmise aastaga on see 200 teaviku
võrra rohkem.
1.2 Indikaatorid, mille sihttasemed jäid täitmata
Indikaator

Eesti
kultuuriruumi
ulatus

Näitajad

Sihttase 2012 (RES
ja arengukava
prognoos)

Tegelik
saavutustase 2012

Tõlked
eesti
keelest
teistesse keeltesse

35

33

Eesti
kultuuriesindajate
arv välisriikides

7

6

• Eesti kultuuriesindajate arvu osas on strateegiates hinnatud oluliseks selle võrgustiku
edasiarendamist, kuid vahepealsed kõikumised majanduses on viinud põhimõtteni
proovida ümberkorralduste elluviimist olemasoleva võrgustiku sees. Osaliselt on
2012. aastaks seotud sihttase siiski täidetud, sest lisaks senistele kultuuriesindajatele
alustas tööd kultuurireferent USA-s, New Yorgi peakonsulaadis. Tema töö vorm,
ülesanded ja eesmärgid on senistest praktikatest mõnevõrra erinevad.
• Tõlgete arv sõltub alati Eesti osalemisest rahvusvahelistel messidel ja seal loodud
võimalustest ning kontaktvõrgustikest. Esialgse statistika kohaselt ei täidetud sihttaset
35 tõlget aastas; 2011. aastal sihttase ületati – välja anti 39 võõrkeelset eesti raamatut.
Suuresti oli see tingitud edust Helsingi raamatumessil (Eesti oli peakülalise staatuses),
mille tarbeks valmis juba ainuüksi 20 tõlget. Eesti Kirjanduse Teabekeskuse abil on
viimastel aastatel oluliselt rohkem panustatud ka tõlkijate koolitamisse, mis on
eelduseks raamatute tõlkimisele ka teistesse keeltesse peale inglise keele.
1.3 Kavandatud tegevuste olulisemad vahetud tulemused, mis aitasid enam kaasa
eesmärkide/ sihttasemete täitmisele
• Eesti filmi 100. juubeliaasta puhul on vastava koostööprogrammi raames 2012. aastal
Eesti filmi tutvustamiseks ja väärtustamiseks nii kodu- kui välismaal viidud läbi
arvukalt erinevaid ettevõtmisi. Kevadel valmis Eesti Filmi Sihtasustuse eestvedamisel
arenguvisiooni dokument „Eesti filmi arengusuunad aastateks 2012-2020“.
Filmitootmise ekspordikeskuse abil loodi Eestit rahvusvaheliselt filmivõtete
sihtkohana tutvustav veebileht www.filmestonia.eu. Detsembris avati ka Eesti filmide
andmebaas www.efis.ee, mis koondab üle 15 000 kirje Eesti filmide ja
filmikroonikapalade kohta aastatest 1912-2012. Vaatamata kinopileti keskmise hinna
tõusule (2011: 4 €, 2012: 4,4 €) oli kinokülastuste hulk 2012. a 2,59 mln, mis on pea
116 000 külastust rohkem, kui 2011. a.
• 2012. aastal viidi ellu mitmeid tegevusi kultuuriekspordi soodustamiseks. Üheks
oluliseks tegevuseks on olnud programmi "Eesti kultuur maailmas" uue perioodi
põhimõtete väljatöötamine ja kinnitamine, suurenenud on ka programmi maht.
Jätkatakse
arutelusid
ja
ettevalmistusi
kultuuriesindajate
võrgustiku
ümberkorraldamisel. Osaliselt on täidetud 2012. aastaks seotud sihttase – tõsta
kultuuresindajate arv välisriikides 7 inimeseni - tööd alustas kultuurivaldkonna
projektijuht USA-s. Käivad sisulised ettevalmistused loomemajanduse esindaja töö
alustamiseks Aasias.
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• Samuti kaardistatakse kultuurivaldkonnas tegutsevate arenduskeskuste sihte ja ootusi
lähiaastatel, koostöös Välisministeeriumiga parandatakse välisdiplomaatidele
suunatud infovahetust nii kultuurisündmuste kui loomemajanduse osas. 2012. aastal
alustati EAS-ist toetust saanud ekspordiplaanide elluviimist. Käivitati esimene
virtuaalne
inkubaator
PESA
(http://pesa.looveesti.ee/);
valmis
Tartu
Loomemajanduskeskuse uus hoone, kus alustas tööd ettevõtlusinkubaator.
1.4 Kavandatud tegevuste vahetud tulemused, mis jäid täitmata
• Lõpusirgele on jõudmas töörühmade arutelud kultuuripoliitika arengusuundade
koostamiseks. Kultuuripoliitika arengusuunad aastani 2020 hakkavad asendama
Riigikogus 1998. aastal kinnitatud ning tänaseks aegunud samalaadset dokumenti.
Arengusuunad määratlevad kultuuripoliitika kujundamise ja elluviimise põhimõtted
ning kultuuripoliitika allvaldkondade (film, arhitektuur, muusika, kujutav kunst,
etenduskunstid, sõnakunst, disain, muuseumid, rahvakultuur, muinsuskaitse,
kultuuriline mitmekesisus) olulisemad arengusuunad aastani 2020. Dokument viiakse
kinnitamiseks Riigikogusse 2013. aasta esimesel poolaastal.
2. Kultuuriväärtuste eesmärk: Tagatud on Eesti rikkaliku vaimse ning materiaalse
kultuuripärandi, sh kultuuriväärtusliku keskkonna ja eriilmeliste piirkondlike
kultuuriruumide elujõulisus ja säilimine järeltulevatele põlvedele.
2.1. Indikaatorid, mille sihttasemed täideti
Indikaator

Näitajad

Eesti
Muuseumikülastuste arv
kultuurivaramu (RES 2012-2015
kättesaadavus ja indikaator)
elujõulisus

Sihttase 2012 (RES
ja arengukava
prognoos)

Tegelik
saavutustase 2012

2,2 mln

3,04

84 000

84 810

Rahvakultuuriharrastajate
arv
(RES 2012-2015
indikaator)
2.2 Indikaatorid, mille sihttasemed jäid täitmata

Indikaator

Näitajad

Eesti
kultuuriruumi
ajaline pidevus

Avariilises või halvas
seisukorras
olevate
ehitismälestiste osakaal

Sihttase 2012 (RES Tegelik
ja
arengukava saavutustase 2012
prognoos)
22%

27,8% 1

1

2011 aastal töötas Muinsuskaitseamet välja uued mälestise seisukorra hindamise kriteeriumid ning see tõi kaasa
ka olulised muudatused indikaatori numbrites. 2012. aastal on mälestisena on arvel 5 254 ehitist, millest
avariilises või halvas seisukorras on 27,8%. 2011. aastal oli näitaja 30,2%, seega on näha indikaatoris positiivset
trendi.
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(RES 2012-2015
indikaator)
Kaasaegsed museaalide
hoiutingimused 2
Eesti
Rahvaraamatukogude
kultuurivaramu laenutused (RES 2012kättesaadavus ja 2015 indikaator)
elujõulisus

50%

-

12,05 mln

11,69 mln

• Rahvaraamatukogude laenutuste vähenemine illustreerib nii positiivset kui ka
negatiivset trendi. Laenutuste arv on seotud üldise elatustaseme muutumisega –
näiteks tõusis see tunduvalt majanduslike olude halvenemisel, sest raamatute
kauplusest soetamise võimalused vähenesid. Samas mõjutab laenutuste arvu
raamatukogude võimekus teavikuid soetada ning siin on rahalised võimalused
võrreldes lähiminevikuga kitsamaks muutunud:. 2012. a soetati 320 739 teavikut, mis
on võrreldes 2008. a tasemega 101 432 teavikut ehk ligi 25% võrra vähem. Kõik see
kokku mõjutabki laenutuste arvu, mis on võrreldes 2011. aastaga langenud 3,2%
(2011 a laenutusi 11,96 mln). Populaarsemaks on muutunud e-raamatute lugemine,
mis aga kahjuks ei kajastu laenutuste statistikas, kuna seaduse mõistes on tegemist
teenusega.
2.3 Kavandatud tegevuste olulisemad vahetud tulemused, mis aitasid enam kaasa
eesmärkide/ sihttasemete täitmisele
• 2012. aasta septembris kinnitati uus mõisakoolide programm aastateks 2012˗2016.
Uuendatud programmi eesmärk on toetada endistes mõisahoonetes tegutsevate koolide
kujundamist kohaliku haridus- ja kultuurielu keskusteks ning tutvustada avalikkusele
senisest enam mõisakoolides leiduvaid kultuuriväärtusi.
• Jätkunud on Kihnu, Saarte, Vana-Võrumaa, Setumaa, Mulgimaa, Virumaa ning
Peipsiveere piirkondlike kultuuriprogrammide elluviimine.
• Aprillis avati uudne veebiraamatukogu pimedatele ja vaegnägijatele, mis võimaldab
Eesti Pimedate Raamatukogu lugejatel alla laadida ja ka voogedastusena kuulata
heliraamatuid, -ajalehti ja -ajakirju. Veebikeskkond sisaldab üle 2 000 eesti- ja
võõrkeelse teaviku, millest enamik on valmistatud Eesti Pimedate Raamatukogus.
• 2012. aastal tõusis muuseumikülastajate arv (3,04 mln), millele aitas kaasa EL
struktuurivahenditest toetust saanud objektide valmimine: 23.02 avati Pärnu
Muuseumi renoveeritud aidahoone ning 11.05 Meremuuseumi Lennusadama
kompleks. Prognoosi ületas juba 2011. aasta näitaja – muuseume külastas aasta
jooksul 2,78 mln inimest. Lisaks Kultuuripealinna programmi positiivsele mõjule oli
2

Seoses indikaatorite analüüsimisega oleme seisukohal, et mõõdiku väärtust pole täna võimalik piisava
täpsusega hinnata ning edasiste tegevuste mõõtmiseks pole selle indikaatori kasutamine põhjendatud. Seni
kasutatud metoodika (viimastel aastatel kaasajastatud hoidlate ja ekspositsioonipindade suhe hoidlate ja
ekspositsioonipindade üldpinda) ei ole piisavalt objektiivne olukorra hindamiseks. Puudub ühtne seisukoht, mida
tähendavad „kaasaegsed museaalide hoiutingimused“, kuna kõik museaalide liigid ei vajagi väga rangelt
määratletud hoiutingimuste nõudeid. Samuti on aja jooksul on muutunud arusaamad, kui suures ulatuses on
lubatud temperatuuri ja niiskuse kõikumised. Antud indikaator on RES 2012-2015 dokumendist välja võetud,
2011 a alguse seisuga näidatakse seda veel VV tegevusprogrammis ja Kultuuriministeeriumi arengukavas.
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2011. aasta kasvu põhjuseks see, et avati uusi ja taasavati renoveeritud muuseume (nt
Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone, TÜ ajaloo muuseumi Tartu tähetorn, Ed.
Tubina muuseum Alatskivi lossis). Mitmete 2010. a jooksul avatud ning väga
menukate uute või uuenenud muuseumide jaoks oli 2011 esimene täistegevusaasta (nt
Linnamuuseum Kiek in de Kök ja Bastionikäigud).
2.4 Kavandatud tegevuste vahetud tulemused, mis jäid täitmata
• Edasi on lükkunud Eesti Rahva Muuseumi ehituse algus - 2012. aasta septembris
kuulutati välja ehitustööde riigihange Eesti Rahva Muuseumi peahoone ehituseks.
Muuseumihoone ehitajaga sõlmiti leping 2013. aasta jaanuaris ja hoone ehitamine on
kavandatud aastatel 2013-2015, millele järgneb hoone sisustamine ja muuseumi
püsinäituste rajamine. ERMi uus peahoone on plaanis avada 2016. aasta lõpus. ERMi
rajamise ja sisustamise eeldatav kogumaksumus on ligi 76 miljonit eurot. ERMi uus
peahoone ehitatakse Tartusse Raadile. Külastuste statistika peegeldub prognoosi
kohaselt 2016. ja 2017. aasta näitajates.
• Hilines Muuseumiseaduse muudatuste esitamine valitsusele, kuna sellega otsustati liita
ka välisnäituste riikliku kindlustamise süsteemi väljatöötamine (hetkeseisuga on
tegevus ellu viidud). Algselt kavandati eraldi seadust, kuid osutus otstarbekaks
lahendada küsimus uue muuseumiseaduse raames. Mõlemad teemad on kajastatud VV
tegevusprogrammis. Muuseumivaldkonnas muudatuste läbiviimise sisuks on
muuseumivõrgu kujundamine selliselt, et oleks tagatud asutuste jätkusuutlikkus.
Lisaks on eesmärgiks kaasata muuseumide juhtimisse kohalikud omavalitsused, kelle
territooriumil muuseumid tegutsevad. Toetava meetmena võib käsitleda
muuseumideüleste kogumispõhimõtete rakendamist ning Kultuuriministeeriumi kaudu
kogumis- ja dokumenteerimisalaste koostööprojektide rahalist toetamist (olenemata
omandivormist).
• Edasi on lükkunud ehitusmälestiste väärtuspõhise hindamise väljatöötamine, kuna
enne kriteeriumite täiendamist on vaja läbi viia kehtiva Muinsuskaitseseaduse analüüs
(valmib 2013 a novembris). Ühe maakonna ehitismälestisi analüüsinud pilootprojekti
põhjal on kavandatud järgmised tegevused: riikliku kultuurimälestiste nimekirja aluste
sõnastamine (mälestiste nimekiri ei ole tasakaalus ja vajab kokku viimist meie
kultuuriideoloogilise kuvandiga Eestist ja eestlastest), kompleksina kaitse põhimõtete
sõnastamine, kohaliku kaitse kehtestamise üle laiema arutelu algatamine, mälestiseks
tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise kriteeriumide ülevaatamine ja
vajadusel ettepanekute tegemine seadusesse. Ehitismälestised moodustavad 1/5 kõigist
muinsuskaitse all olevatest objektidest. Sarnast analüüsi ja kaitse kriteeriumite
ülevaatamist vajavad ka vallasmälestised.
3. Meediavaldkonna eesmärk: Eesti Rahvusringhäälingu ja eraringhäälingute tegevuseks
ning uute audiovisuaalmeedia teenuste jaoks on olemas soodsad tingimused, mis
arvestavad rahvusvahelisi nõudeid ja Eesti võimalusi ning lubavad elanike erinevatele
gruppidele juurdepääsu mitmekülgsetele sisuteenustele.
3.1. Indikaatorid, mille sihttasemed täideti
Indikaator

Eesti
Rahvusringhäälingu
usaldusväärsus

Sihttase 2012 (RES
ja arengukava
prognoos)

Tegelik
saavutustase 2012

77% (aasta
keskmine)

79%
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• Ülaltoodud indikaatori näitajate aluseks on tavapäraselt olnud „Eesti elanikkonna
meediateemaline arvamusuuring“ 3, viimati viidi vastav küsitlus läbi 2011. aastal.
2011. aastal oli vastanute usaldusväärsus Rahvusringhäälingu suhtes 77%, 2012. aastal
79%.
2011. aasta Integratsioonimonitooringu 4 raames uuriti ka eestlaste käest
meediakanalite usaldusväärsust. Eestlaste jaoks on kõige usaldusväärsemaks
meediakanaliks Eesti Televisioon (usaldas 91,3% vastanutest), millele järgnevad
Postimees, TV3 ja Maaleht. Kui aga jätta kõrvale need, kes vastavale kanalile
hinnangut ei andnud, tõuseb ETV-ga samale usaldusväärsuse tasemele Maaleht,
esimese viie hulgas on ka Postimees, Vikerraadio ja rahvusvahelised uudistekanalid
(BBC, CNN, Euronews).
3.2 Kavandatud tegevuste olulisemad vahetud tulemused, mis aitasid enam kaasa
eesmärkide/ sihttasemete täitmisele
• Jätkus sihipärane Eesti Rahvusringhäälingu toetamine riigieelarvest.
• Televisioonisaadete vaadatavuse tipus on valdavalt eesti omasaated. Seega
televisiooniprogrammide tootjad investeerivad Eesti televisioonisaadete tootmisesse
ning tarbijad usaldavad kohalikku teletoodangut.
• Uuendati Meediateenuste seadust (MeTS), mis ühtlustas Eesti audiovisuaalmeedia
teenuste regulatsiooni põhiosas Euroopa Liidu nõuetega, uuendas ja muutis
paindlikumaks kogu valdkonna korralduse ning lõi nii soodsad eeldused ja suurema
õigusselguse meediavaldkonna arenguks ja uute meediateenuste pakkumiseks. Uus
täiendatud MeTS jõustub 01.07.2013.
3.3 Kavandatud tegevuste vahetud tulemused, mis jäid täitmata
• On tehtud ettevalmistused, et Eestis rakenduks Euroopas tunnustatud põhimõtete
alusel tegutsev meedia regulatsioonimudel (meediateenuste regulatsiooni ja
järelevalve
ülesanded
lähevad
Kultuuriministeeriumilt
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas tegutsevale Tehnilise Järelevalve Ametile
(TJA)). Seni on Eesti ainus EL riik, kus meediateenuste valdkonnas pole eraldiseisvat
regulaatorasutust. Meediateenuste regulatsiooni uus korraldus käivitub 01.07.2013
4. Lõimumisvaldkonna eesmärk: Eesti keelest erineva emakeelega Eesti elanikel on
võrdsed võimalused ühiskonnaelus osalemiseks ja eneseteostuseks ning siinne kultuuriline
mitmekesisus rikastab ja tugevdab Eesti kultuuriruumi.
4.1. Indikaatorid, mille sihttasemed täideti
Indikaator
Määratlemata
isikute arv

Sihttase 2012 (RES ja
arengukava prognoos)

Tegelik saavutustase
2012

92 500

91 449 5

kodakondsusega

3

http://err.ee/files/Uuringud_Meediaaruanne_2011.pdf
http://www.kul.ee/webeditor/files/integratsioon/Intmon_2011_pt_5.pdf
5
Antud näitaja on toodud välja 01.01.2013 seisuga. Silmas tuleb pidada, et aastate jooksul on räägitud kahest
erinevast Siseministeeriumi andmekogust – Rahvastikuregister ja PPA statistika. Alates 2012. aastast
kajastatakse kõikides strateegiadokumentides allikana Rahvastikuregistri andmeid.
4
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• Tuginedes rahvastikuregistri andmetele perioodi 2009-2013 kohta, väheneb
määratlemata kodakondsusega isikute arv umbes 3 000 inimese võrra aastas.
2011. aasta Integratsiooni monitooring toob esile, et kasvanud on Eesti kodakondsuse
soov määratlemata kodakondsusega Eesti elanike seas. Kui 2008. aastal märkis vaid
51% määratlemata kodakondsusega vastajaist, et sooviks Eesti kodakondsust, siis
praegu on nende osakaal suurenenud 64%-ni. 6
4.2. Indikaatorid, mille sihttasemed jäid täitmata
Indikaator

Sihttase 2012 (RES
ja arengukava
prognoos)

Tegelik saavutustase
2012

Ühise meediavälja ulatus
Eestis

60%

Prognoos: 58% 7

• Eestlaste ja teistest rahvustest inimeste meediatarbimise harjumused on suuresti
erinevad. Nii integratsiooni monitooring kui ka “Mina. Maailm. Meedia” 2011, samuti
kõik varasemad uuringud on selgesti näidanud, et eestlased ja teistest rahvustest
inimesed elavad erinevates inforuumides.
Teistest rahvustest inimeste jaoks on peamiseks infoallikaks PBK, mida “Mina.
Maailm. Meedia” andmetel 60,6% jälgib iga päev, 21,2% mitu korda nädalas (kokku
81,8%). Palju ei jää maha ka teiste Venemaa telekanalite jälgitavus – 46,9% iga päev,
28,1% mitu korda nädalas (kokku 75%). Eestlastest ei jälgi ligikaudu 75% üldse
Venemaa telekanaleid, ainult 10% jälgib neid mitu korda nädalas või iga päev.
Eestlaste inforuumis on väga olulisel kohal ETV, Kanal 2 ja TV3, mida 84–86%
vaatab iga päev või mitu korda nädalas. Eestikeelseid telesaateid vaatavad ligikaudu
pooled venekeelsetest vaatajatest, aga enamik nendest teeb seda üsna harva,
regulaarseid ETV vaatajaid on 19%.
• 2011. aasta Integratsiooni monitooringu andmetel osutus kõige usaldusväärsemaks
infokanaliks PBK (usaldas 69% venekeelsetest vastajatest), kuid sellest vaid veidi
väiksemaks osutus Eesti venekeelsete telesaadete usaldusväärsus (61%), mis
omakorda edestab vaid veidi Eesti venekeelseid ajalehti (56%) ja Raadio 4 (54%).
Tähelepanuväärne on vastuste jaotus peale PBK teiste Venemaa telekanalite puhul.
Neid usaldab 53% venekeelsetest vastajatest, kuid tervelt 30% puhul on seis
vastupidine. Võrreldes 2008. a integratsiooni monitooringuga on tugevasti tõusnud
eestikeelsete meediakanalite jälgimine ja veidi tõusnud nende usaldamine. 2008. a
jälgis eestikeelset meediat 37% teistest rahvustest inimestest, 27% pidas seda
usaldusväärseks. 2011. a küsitluse põhjal jälgib eestikeelseid telesaateid, ajalehti ja
portaale ligikaudu pool teistest rahvustest inimestest, usaldab ligikaudu kolmandik.

6

http://www.kul.ee/webeditor/files/integratsioon/Intmon_2011_pt_9.pdf
Antud kujul on indikaator esitatud nii perioodide 2012-2015 kui 2013-2016 arengukavas ja RES-is, kuid alates
arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ rakendumisest 2014 aastal indikaatorit sellisena ei kajastata. Antud indikaatori
sisuliseks puudujäägiks on see, et antud juhul mõõdetakse ainult ERR jälgitavust venekeelsete elanike hulgas
ning ei arvestata lisaks tele- ja raadiokanalitele meediatarbimisega laiemalt.
7
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4.3 Kavandatud tegevuste olulisemad vahetud tulemused, mis aitasid enam kaasa
eesmärkide/ sihttasemete täitmisele
• On algatatud lõimumisvaldkonna uue arengukava „Lõimuv Eesti 2014-2020“
koostamist. Uus koostatav arengukava arvestab enam sihtrühmapõhisust, erinevaid
lõimumisklastreid, uusimmigrante sihtgrupina. Kavandatakse enam meetmeid riigi
elanikkonnale tervikuna nii ühiskonna sidususe suurendamiseks kui lõimumise kui
kahepoolse protsessi toetamiseks. Enam pööratakse tähelepanu valdkonna
teavitustegevustele, arendatakse tööhõivet toetavaid meetmeid. Jätkuvalt toetatakse
keeleõpet ja kodakondsuse omandamisega seotud teavitustegevusi.
Eesti lõimumiskava 2008-2013 elluviimise kohta annavad kõige paremini tagasisidet
regulaarselt läbiviidavad integratsiooni monitooringud, mille tulemustest lähtutakse ka
uue arengukava koostamisel. Rohkem infot ja uuringute tulemused on üleval
valdkondlikul veebilehel: www.integratsioon.ee.
2011. aasta Integratsiooni monitooring toob välja, et lõimumisprotsess ei ole viimastel
aastatel laienenud, kuid on süvenenud nii positiivses kui ka negatiivses suunas.
Tugevalt lõimunuid oli 2008. aastal 27,5%, nüüd 32%. Samas on suurenenud ka
täielikult lõimumata osa 7,5% -lt aastal 2008 13%-le.
• Tulenevalt planeeritud tegevustest on 2012. aastal regulaarselt toimunud
Rahvusvähemuste Kultuurinõukoja istungid, rahvusvähemuste tegevuse ja
integratsioonitemaatika on leidnud kajastust meedias. Septembris toimus
rahvusvaheline integratsiooniteemaline konverents „Kultuuri mõju integratsioonile“,
oktoobris hõimurahvaste temaatikaga konverents. On toimunud rahvuste päeva
tähistamised ja Aasta Kodaniku valimised. Kokku toimus 2012. aastal 5
kodakondsustseremooniat.
4.4 Kavandatud tegevuste vahetud tulemused, mis jäid täitmata
Täitmata tegevusi ei ole.
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Tegevus- või poliitikavaldkond: SPORT
5. Spordivaldkonna eesmärk: Spordialaliitude, -klubide ja –koolide näol on Eestis toimiv
spordikorraldus, mis tagab võimalused nii harrastus-, tipp- kui noortespordi arenguks.
Kaasajastatud spordiinfrastruktuuri abil on kõikjal Eestis loodud tingimused nii
saavutusspordi arenguks kui liikumisharrastusega tegelemiseks.
5.1 Indikaatorid, mille sihttasemed täideti
Indikaator

Sihttase 2012 (RES
ja arengukava
prognoos)

Tegelik
saavutustase 2012

Liikumisharrastusega
regulaarselt
tegelevate
inimeste
osakaal
elanikkonnast
(RES
2012-2015
indikaator)

37%

35,6%

Spordiklubides sporti harrastavate
noorte (kuni 19-aastased) osakaal
kogu vanusegrupist (RES 2012-2015
indikaator)

25,5%

26,45%

5.2 Kavandatud tegevuste olulisemad vahetud tulemused, mis aitasid enam kaasa
eesmärkide/ sihttasemete täitmisele
• Liikumisharrastuse
populariseerimiseks
on
koostöös
maavalitsuste,
maakonnaspordiliitude ning teiste spordiorganisatsioonidega muudetud senine
regionaalsete tervisespordikeskuste programm liikumisharrastuse programmiks
eesmärgiga toetada senisest enam liikumisharrastusega seotud tegevusi kooskõlas
liikumisharrastuse arengukavaga 2011–2014. Selline ümberkorraldus annab võimaluse
suunata taristu arendamiseks ettenähtud vahendid sisutegevuste toetamiseks, mis aitab
oluliselt paremini kaasa juba väljaarendatud tervisespordikeskuste sisulisele
käivitamisele ning tõstab pakutavate teenuste kvaliteeti.
• Ujumise algõpetust viiakse 2.-3. klassi õpilastele läbi üle Eesti, samas pole selle
jätkusuutlikkus täna piisavas mahus tagatud. Ministeeriumi toetus moodustab 30% ja
omavalitsuste kanda jääb 70% kogu programmi mahust. Programmi olemasolu on
oluline pluss, kuid samas on jätkusuutlikkuse tagamiseks vajalik oluliselt suurem
rahaline panus. Programmi loogiline jätk oleks laienemine ka 6. klassi õpilastele.
• Spordivaldkonna algatuste rahastamise alused kinnitati Kultuuriministri poolt
21.12.2012. a määrusega nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi
toetamiseks eraldatud vahendite jaotamise kord“. Määruse kohaselt muudeti
selgemaks Kultuuriministeeriumi eelarvest spordiorganisatsioonidele eraldatavate
toetuste jaotamise protseduuri. Uues määruses on paremini sõnastatud aspektid, mida
võetakse arvesse spordialaliitudele riigieelarvest eraldatava toetuse jaotamisel ning
millega tagatakse läbipaistvam ja selgem toetuse eraldamise süsteem.
Spordialaliitudele eraldati 2012. aastaks toetust juba uute kriteeriumide ning
punktisüsteemi alusel, mis muudab toetuste eraldamise senisega võrreldes
läbipaistvamaks.
• Eesti spordiregistrisse on loodud spordiobjektide andmebaas ja see on edukalt tööle
rakendatud. 2012. aasta detsembri alguse seisuga on Eesti spordiregistrisse kantud
1 961 spordiobjekti ning andmebaasi täiendatakse pidevalt.
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• On jätkunud treenerikutsete omandamine. Treenerikutsete süsteemi areng on väga
oluline. Arvuliselt on kutsetunnistuse omandanud treenerite arv pidevalt kasvanud.
Kutsega treenerite töötamine spordisüsteemis tõstab usaldusväärsust nii lastevanemate
kui ka täiskasvanud harrastajate hulgas.
5.3 Kavandatud tegevuste vahetud tulemused, mis jäid täitmata
Täitmata tegevusi ei ole.

Hinnang tegevuskava elluviimisele
2012. aastal jätkus mitmete väga oluliste strateegiliste ümberkorralduste ning üldiste
korrastavate tegevuste elluviimine, mille tulemusena muutus valitsemisala tegevus
läbipaistvamaks ning mitmetes valdkondades viidi paremasse tasakaalu kultuuri- ja
spordiedendajatele kehtivad ootused ning täna olemasolevad raamistikud. Lisaks
reformikavadele ilmestasid aastat ka mitmed tähtsündmused, mis aitasid valdkonna tegevust
avalikkuses laiemalt teadvustada ning pakkusid ühiskonnale elamusi ja kaasamõtlemisainest.
Eraldi tuleb välja tuua arutelud, mille tulemused mõjutavad oluliselt ka lähiaastate
tegevuskavasid: kultuuripoliitika arengusuundade koostamine ning EL 2014-2020
struktuurivahendite perioodi ettevalmistamises osalemine.
Järgnevalt on toodud mõned olulisemad algatused ja suurema mõjuga protsessid.
• Enim mõjutas valdkonna poliitikakujundamise arutelu Kultuuripoliitika
arengusuundade koostamine aastani 2012. Paljudes valdkondades on terve aasta
jooksul korraldatud seminare ja töötatud välja oma ettepanekuid uue
poliitikadokumendi
sisendiks.
Protsess
on
tugevdanud
koostööd
Kultuuriministeeriumi ja valdkondlike organisatsioonide vahel, samuti koostööd teiste
ametkondadega. Paralleelselt on tehtud ettevalmistusi uueks EL struktuurivahendite
perioodiks 2014-2020. Arutelu keskmes on kultuuri mõjude strateegiline arvestamine
ning elluviimine peamiselt viie olulise strateegia koosseisus: regionaalne areng,
turism, ettevõtlus, infotehnoloogia ja lõimumine.
• Eesti film 100. Filmi juubeliaastal esilinastus 24 filmi, neist 11 mängufilmi, millele
kogunes viimaste aastate rekordarv vaatajaid - üle 194 500. Oluliseks sündmuseks
filmivaldkonna jaoks on ka aasta lõpus 12.12.12 väljakuulutatud Eesti Vabariik 100
filmikonkurss. Valdkondlik arenduskeskus EFSA (Eesti Filmi SA) on valmistanud ette
struktuurimuudatused, et alates 2013 alustada tööd Eesti Filmi Instituudina.
• Oluliseks lisapanuseks kultuurivaldkonnas osutusid CO2 kvoodimüügist tehtud
investeeringud kultuuritaristusse, sh teatritesse (nt Vanemuine, Vene Teater, Ugala),
samuti uute keskkonnasõbralike teatribusside ja valgustite soetamine.
• Eraldi võib välja tuua ümberkorraldused valitsemisalas – 2012. aastal viidi lõpule
kõikide riigiteatrite muutmine sihtasutusteks (2012 aastal Endla, Nuku, NO99 ja
Vanemuine). Kultuuriministeeriumi eelarves kajastub küll vastav korraldus
negatiivsena - ümberkorraldamine sihtasutusteks vähendab majandustegevusest
laekuvate tulude osa 3,6 mln euro võrra, kuid teatritele toob see kaasa palju laiemad
võimalused nii töökorralduse kui finantstegevuse kavandamisel ning juhtimine
muutub paindlikumaks.
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• Lõppes kolm aastat kestnud uurimisprojekt Eesti 20. sajandi väärtusliku arhitektuuri
kaardistamiseks.
• Muuseumide ümberkorraldustest oli üheks olulisemaks, mis mõjutab ka järgmiste
aastate arenguid, Sihtasutuse Narva Muuseum asutamine koos Narva linnaga. Seeläbi
viiakse ühtse haldamise alla seni Narva linnale kuulunud Narva Hermanni linnus ja
bastionid, mis on aluseks edaspidisele linnuse ja bastionide kavakindlale
korrastamisele ning arendamisele atraktiivseks külastuskeskkonnaks. Samuti
iseloomustab 2012. aastat Eesti Rahva Muuseumi rahastamisega seotud temaatika,
mille positiivse lõpplahendusena allkirjastati 2013. aasta jaanuaris leping ehitajaga.
Muuseum on külastajatele avatud 2016. aastal.
• 2012.
aastal
allkirjastati
järgmiseks
perioodiks
(2012-2014)
kultuurikoostööprogrammid Flandria, Venemaa, Läti-Leedu, Ungari ja Ukrainaga.
• Toimusid Londoni suveolümpiamängud, kus edukalt osalesid ka Eesti sportlased.
Võideti 2 medalit: Heiki Nabi – hõbemedal kreeka-rooma maadluse raskekaalus;
Gerd Kanter – pronksmedal kettaheites.
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Asutuse juhi hinnang sisekontrollisüsteemi kohta ja
ülevaade riigiraamatupidamiskohustuslase tegevusest
siseauditeerimise korraldamisel
1. Hinnang sisekontrollisüsteemi kohta
Asutuse juhina on mul kohustus tagada sisekontrollisüsteemi loomine ja rakendamine ning
tulemuslik toimimine, et toetada asutuse eesmärkide saavutamist ning tagada õigusaktidest
kinnipidamine ja varade kaitstus.
Hinnang ministeeriumi kui riigiraamatupidamiskohustuslase sisekontrollisüsteemile põhineb
asutuse tööl (seatud eesmärkide saavutamise- ja eelarveliste vahendite kasutamise
hindamine), välis- ja siseaudiitorite (sh Riigikontrolli) hinnangutel ning siseauditi juhi
arvamusel sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse kohta (piiratud
kindlustunne siseaudiitori aruandes käsitletud valdkondade kohta).
Eelarve:
Kultuuriministeeriumi valitsemisala eelarveliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise
tagamiseks ning võimalike riskide minimeerimiseks on kasutusel erinevad sisekontrolli
meetmed.
Seoses üleriikliku finantssüsteemi muutmise protsessi jätkumisega (sh üleminek ühtsele
majandustarkvarale, asutuste raamatupidamisarvestuse tsentraliseerimine, muudatused eriigikassa süsteemis, uuenenud eelarveklassifikaatorid ja muud muudatused) ja valitsemisala
asutuste juriidilise staatuse muutumistega, on varasemalt toiminud sisekontrollisüsteemi
meetmeid võimalik rakendada vaid osaliselt.
Riigiülene finantssüsteemi suuremahuline ja pikaajaline muutmise protsess on toonud kaasa
lisariske, kuna seni toiminud ja avalikult kättesaadavad andmebaasid on viidud üle üldisemale
detailsusastmele enne, kui uute toimivust on piisavalt kõikidel tasanditel testitud ning
kasutajate ja vastutajate ettepanekutega arvestatud. Samuti vajab täiendamist
aruandlussüsteem.
Täiendavate kontrollimeetmete ja analüüside koostamisel tuginetakse alljärgnevale:
• asutuste saldoandmikud Rahandusministeeriumi saldoandmike süsteemist (välja
arvatud tsentraliseeritud asutused);
• Rahandusministeeriumi e-riigikassa väljavõtted asutuste lõikes (välja arvatud
tsentraliseeritud asutused ja sihtasutused);
• riigieelarve infosüsteem REIS;
• tsentraliseeritud raamatupidamisega asutuste tegevuse seiret saab osaliselt läbi viia
SAP tarkvara aruandluskeskkonna BO süsteemis (eelarve täitmise aruandlus ei toeta
veel sisekontrollisüsteemi);
• asutuste poolt kinnitatud ja esitatud detailsed aastaeelarved (sh tulude prognoosid);
• vajadusel väljavõtted asutuste finantstarkvarast koos selgitustega;
• asutustes finantsvaldkonnas töötava personali võimekus.
Rakendatavad sisekontrollisüsteemid on siiani taganud eelarveliste vahendite sihipärase ja
otstarbeka kasutamise. Seoses üleriigilise finantssüsteemi muutmise protsessiga tuleb
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lähiaastatel käivitada uute sisekontrollisüsteemi meetmete väljatöötamine, et tagada
sisekontrollisüsteemi toimimine ka uuenevas finantssüsteemis, tuginedes uuendatud ja eri
tasandi kasutajatele vajalikul tasemel väljatöötatud majandustarkvara lahendustele.
Tööplaanide täitmine:
Ministeeriumi 2012. aasta tööplaanis oli 71 tegevust, millest 3 (4%) jäi kavandatud kujul ellu
viimata ning lisaks 17 tegevust, mis täideti märkustega (eesmärk saavutati kas osaliselt või
tegevus oli aasta lõppedes veel töös). Peamiseks muudatuste põhjuseks oli reeglina
strateegilise suuna muutus (nt otsustati mitmel juhul kavandatud eelnõusid sellisena mitte
algatada, kuna hinnati ümber muudatuse võimalik mõju) ning teiseks tegevuste ajakavalised
viivitused, kus tegevused võtsid plaanitust kauem aega.
Riigiabi:
Ministeeriumil on olnud alates 2009.aastast kohustus kanda eraldatud riigiabi andmed riigiabi
ja vähese tähtsusega abi registrisse. Kuni käesoleva aastani, seda kohustust ei täidetud. Alates
2013.aastast on asutud andmeid tagantjärgi registrisse kandma.
Sisekontrollisüsteemide rakendamise tulemuslikkus:
2012.a siseauditi raames läbiviidud valitsemisala asutuste auditid näitasid, et kontrollitud
asutustes loodud sisekontrollisüsteemid ei toiminud piisavalt tõhusalt. Kontrollitud asutused
ei olnud kõikidel juhtudel oma tegevuses lähtunud säästlikkuse ja otstarbekuse põhimõtetest.
Samuti vajab osades valdkondades tugevdamist ministeeriumi järelevalve allasutuste tegevuse
üle.
Võrreldes varasemate aastatega on paranemas Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike
Integreerimise Fondi sisekontrollisüsteemide toimimine, seda kinnitavad viimaste läbiviidud
auditite tulemused.
Riigikontrolli auditiaruannete tähelepanekute seire näitas, et ministeerium on oma antud
lubadustest enamuse täitnud. Siseaudiitori aruande esitamise aja seisuga oli täitmata 5
lubadust (14%), ministeerium tegeleb nende küsimuste lahendamisega.
Loodud sisekontrollisüsteemid tuleb üle vaadata ja teha neisse muutused, mis arvestavad
muu hulgas ka üleriigilistes finantssüsteemides tehtavaid muudatusi.
Ministrina hindan Kultuuriministeeriumi
sisekontrollisüsteemi üldjuhul toimivaks.

ning

tema

valitsemis-

ja

haldusala

Sisekontrollisüsteem on olnud tulemuslik:
1. tööplaanide täitmise osas,
2. eelarveliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise osas.
Sisekontrollisüsteem vajab parandamist 8 järgmistes valdkondades:

8

Parandamist vajav sisekontrollisüsteem on toimiv, kuid ei vasta nõutavale olukorrale
(mõningased mittevastavused seadustele, protseduuridele) või on auditiaruannetes viidatud
sisekontrollisüsteemi puudustele.
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1.
2.
3.
4.

ministeeriumi ja allasutuste sisesed sisekontrollisüsteemid,
ministeeriumi järelevalve (sh finantsjärelvalve) allasutuste tegevuse üle,
ministeeriumist eraldatavate toetuste menetlemise ja kontrollimise süsteem,
Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi tegevuste järelevalve.

Olenemata parandamist vajavatest valdkondadest, on Kultuuriministeeriumi ning tema
valitsemis- ja haldusala asutuste sisekontrollisüsteemide rakendamisel järgitud kehtivaid
õigusakte ja rahvusvaheliselt üldtunnustatud standardeid.
2. Ülevaade riigiraamatupidamiskohustuslase tegevusest siseauditeerimise
korraldamisel
Ministrina kinnitan, et Kultuuriministeeriumi ning haldusala asutuste siseaudiitoritele on
tagatud tööks vajalikud tingimused, ligipääs tööks vajalikule informatsioonile ja
funktsionaalne sõltumatus asutuse ülejäänud tööst.
Kultuuriministeeriumi koosseisus on loodud kaks siseaudiitori ametikohta, millest üks
(finantsaudiitor) oli 31.12.2012.a seisuga täitmata. Samuti oli 31.12.2012.a seisuga täitmata
Kultuuriministeeriumi siseauditi üksusese juurde kuuluv Euroopa Kolmandate Riikide
Kodanike
Integreerimise
Fondi
koosseisuvälise
siseaudiitori
ametikoht.
Kultuuriministeeriumi valitsemisala asutustes 2012. aastal siseaudiitoreid ei töötanud.
Ministrina pean Kultuuriministeeriumi ja haldusala asutuste siseaudiitorite arvu ebapiisavaks.
Kultuuriministeeriumi siseauditi üksuse tegevuse rahvusvaheliste siseauditeerimise
standarditega olulises osas vastavusse viimisega tegeletakse, eesmärgiks on seatud siseauditi
üksuse välise kvaliteedi hindamise läbi viimine hiljemalt 2014 aastal.
Ministrina hindan ministeeriumi siseauditi üksuse tööd rahuldavaks, ministeeriumi
siseaudiitorite ametikohtade täitmine on seatud 2013.a ülesandeks. Sel eesmärgil on 2013.a
mais ka välja kuulutatud konkurss siseaudiitori leidmiseks.
Peamiseks siseauditeerimise antavaks lisaväärtuseks pean ministeeriumi valitsemisala
asutuste tegevuse korrastamiseks vajaliku info saamist.

Rein Lang

/ allkiri ja kuupäev /

Kultuuriminister
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Ülevaade riigiraamatupidamisekohustuslase valitsemisalas
või valitseva mõju all olevate äriühingute, avalik-õiguslike
juriidiliste isikute, sihtasutuste, mittetulundusühingute ja
muude isikute kohta
1.

Äriühingud

1.1. Kultuuriministeeriumil puuduvad osalused äriühingutes aruandeaasta lõpu seisuga.
1.2. Aruandeaastal toimunud äriühingute lõpetamisprotsessid:
1.2.1. 05.04.2012. a kustutati äriregistrist Osaühing Eesti Näitemänguagentuur, mille 2008.
aastal alustatud likvideerimismenetlus viidi lõpule 2011. aastal.
2.

Avalik-õiguslikud juriidilised isikud

2.1. Kultuuriministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad avalik-õiguslikud juriidilised isikud:
2.1.1. Eesti Rahvusringhääling – Eesti Rahvusringhäälingu seaduse alusel toimub
riigieelarveliste rahade eraldamine Kultuuriministeeriumi eelarve kaudu;
2.1.2. Eesti Kultuurkapital – Eesti Kultuurkapitali seaduse § 11 lõike 1 punkti 1 alusel
juhib Kultuurkapitali tegevust 11-liikmeline nõukogu, kelle esimees on
kultuuriminister; riigieelarveliste rahade eraldamine toimub Kultuuriministeeriumi
kaudu;
2.1.3. Eesti Rahvusraamatukogu – Rahvusraamatukogu seaduse alusel toimub
riigieelarveliste rahade eraldamine Kultuuriministeeriumi eelarve kaudu;
2.1.4. Rahvusooper „Estonia“ – Rahvusooperi seaduse § 6 lõike 4 alusel kinnitab
rahvusooperi nõukogu koosseisu kultuuriminister; riigieelarveliste rahade eraldamine
toimub Kultuuriministeeriumi eelarve kaudu.
3.

Sihtasutused

3.1. Kultuuriministeeriumi sihtasutuste nimekiri:
3.1.1. Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus – 1 asutaja (Kultuuriministeerium), riigil on
valitsev mõju;
3.1.2. Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed – 1 asutaja
(Kultuuriministeerium), riigil on valitsev mõju;
3.1.3. Muuseumiehituse Sihtasutus – 1 asutaja (Kultuuriministeerium), riigil on valitsev
mõju;
3.1.4. Sihtasutus Eesti Draamateater – 1 asutaja (Kultuuriministeerium), riigil on valitsev
mõju;
3.1.5. Sihtasutus Eesti Filmi Instituut – 1 asutaja (Kultuuriministeerium), riigil on valitsev
mõju;
3.1.6. Sihtasutus Endla Teater – 3 asutajat (Kultuuriministeerium, Paikuse vald, Pärnu
linn), riigil on valitsev mõju.
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3.1.7. Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus – 1 asutaja (Kultuuriministeerium), riigil
on valitsev mõju;
3.1.8. Sihtasutus Kultuurileht – 1 asutaja (Kultuuriministeerium), riigil on valitsev mõju;
3.1.9. Sihtasutus Narva Aleksandri Kirik – 5 asutajat (Kultuuriministeerium, Narva linn,
EELK Viru praostkond, EELK Narva Aleksandri Kogudus, eraisik Imre Liiv), riigil ei
ole valitsev mõju;
3.1.10. Sihtasutus Narva Muuseum – 2 asutajat (Kultuuriministeerium, Narva linn), riigil ei
ole valitsev mõju;
3.1.11. Sihtasutus NUKU – 1 asutaja (Kultuuriministeerium), riigil on valitsev mõju;
3.1.12. Sihtasutus Rakvere Teatrimaja – 2 asutajat (Kultuuriministeerium, Rakvere linn),
riigil on valitsev mõju;
3.1.13. Sihtasutus Tartu Jaani Kirik – 5 asutajat (Kultuuriministeerium, Tartu linn, EEKL
Tartu Praostkond, EELK Tartu Ülikooli Kogudus, EELK Tartu Jaani Kogudus), riigil
ei ole valitsev mõju;
3.1.14. Sihtasutus Teater NO99 – 1 asutaja (Kultuuriministeerium), riigil on valitsev mõju;
3.1.15. Sihtasutus Teater Vanemuine – 1 asutaja (Kultuuriministeerium), riigil on valitsev
mõju;
3.1.16. Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus – 3 asutajat (Kultuuriministeerium, Otepää vald,
MTÜ Eesti Suusaliit), riigil on valitsev mõju;
3.1.17. Sihtasutus Ugala Teater – 1 asutaja (Kultuuriministeerium), riigil on valitsev mõju;
3.1.18. Sihtasutus UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon – 1 asutaja (Kultuuriministeerium),
riigil on valitsev mõju;
3.1.19. Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja – 3 asutajat (Kultuuriministeerium, Tallinna linn,
AS SEB Pank), riigil ei ole valitsev mõju;
3.1.20. Sihtasutus Vene Teater – 1 asutaja (Kultuuriministeerium), riigil on valitsev mõju;
3.1.21. Sihtasutus Virumaa Muuseumid – asutajate arv: 3 (Kultuuriministeerium, Rakvere
linn, Vihula vald), riigil on valitsev mõju.
3.2. Aruandeaastal toimunud sihtasutuste asutamised:
3.2.1. Vabariigi Valitsuse 26.01.2012. a korraldusega nr 34 volitas Vabariigi Valitsus
kultuuriministrit asutama riigi osalusega sihtasutus nimega Sihtasutus Endla Teater.
Sihtasutuse asutamisel osalesid lisaks riigile Paikuse vald ja Pärnu linn. Sihtasutuse
asutamisleping allkirjastati 07.02.2012. a. Kultuuriministeerium andis sihtasutusele
asutamisel mitterahalise sissemaksena üle Pärnu linnas Keskväljak 1 asuva kinnistu
väärtusega 2 730 000 eurot, Pärnu linnas Kase tn 3 asuv kinnistu väärtusega 58 000
eurot ja vallasvara väärtusega 181 288 eurot. Paikuse vald andis sihtasutusele
asutamisel mitterahalise sissemaksena üle Paikuse vallas Paikuse alevis asuva
hoonestamata Kase kinnistu väärtusega 19 300 eurot. Pärnu linn andis sihtasutusele
asutamisel rahalise sissemaksena üle 100 eurot.
3.2.2. Vabariigi Valitsuse 18.10.2012. a korraldusega nr 442 volitas Vabariigi Valitsus
kultuuriministrit asutama riigi sihtasutus nimega Sihtasutus Teater Vanemuine.
Sihtasutuse asutamisotsus allkirjastati 26.10.2012. a. Kultuuriministeerium andis
sihtasutusele asutamisel mitterahalise sissemaksena üle järgmised Tartu linnas asuvad
kinnistud ja korteromandid: Vanemuise tn 6 asuv kinnistu väärtusega 5 094 000 eurot,
Vanemuise tn 45a asuva kinnistu väärtusega 1 150 000 eurot, Jaamamõisa 34 asuv
kinnistu väärtusega 63 800 eurot, J. Kuperjanovi tn 54a-106 asuv korteromand
väärtusega 6400 eurot, J. Kuperjanovi tn 54a-107 asuv korteromand väärtusega 9500
eurot, J. Kuperjanovi tn 54a-108 asuv korteromand väärtusega 9500 eurot, J.
Kuperjanovi tn 54a-401 asuv korteromand väärtusega 24 000 eurot, J. Kuperjanovi tn
54a-402 asuv korteromand väärtusega 20 700 eurot, J. Kuperjanovi tn 54a-403 asuv
korteromand väärtusega 20 700 eurot, J. Kuperjanovi tn 54a-404 asuv korteromand
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väärtusega 20 700 eurot, J. Kuperjanovi tn 54a-405 asuv korteromand väärtusega 15
400 eurot, J. Kuperjanovi tn 54a-406 asuv korteromand väärtusega 20 700 eurot, J.
Kuperjanovi tn 54a-407 asuv korteromand väärtusega 15 400 eurot, J. Kuperjanovi tn
54a-408 asuv korteromand väärtusega 20 700 eurot, J. Kuperjanovi tn 54a-409 asuv
korteromand väärtusega 15 400 eurot, J. Kuperjanovi tn 54a-410 asuv korteromand
väärtusega 20 700 eurot, J. Kuperjanovi tn 54a-411 asuv korteromand väärtusega 15
400 eurot ja J. Kuperjanovi tn 54a-412 asuv korteromand väärtusega 20 700 eurot.
Lisaks anti sihtasutusele üle vallasvara väärtusega 820 837,12 eurot.
3.2.3. Vabariigi Valitsuse 18.10.2012. a korraldusega nr 444 volitas Vabariigi Valitsus
kultuuriministrit asutama riigi sihtasutus nimega Sihtasutus Teater NO99.
Sihtasutuse asutamisotsus allkirjastati 16.11.2012. a. Kultuuriministeerium andis
sihtasutuse asutamisel mitterahalise sissemaksena üle vallasvara väärtusega 87 118,67
eurot.
3.2.4. Vabariigi Valitsuse 18.10.2012. a korraldusega nr 443 volitas Vabariigi Valitsus
kultuuriministrit asutama riigi sihtasutus nimega Sihtasutus NUKU. Sihtasutuse
asutamisotsus allkirjastati 16.11.2012. a. Kultuuriministeerium andis sihtasutuse
asutamisel mitterahalise sissemaksena üle vallasvara väärtusega 569 022,03 eurot.
3.2.5. Vabariigi Valitsuse 25.10.2012. a korraldusega nr 452 volitas Vabariigi Valitsus
kultuuriministrit asutama riigi osalusel asutatavat sihtasutust nimega Sihtasutus
Narva Muuseum. Sihtasutuse asutamisel osales lisaks riigile Narva linn. Sihtasutuse
asutamisleping allkirjastati 11.12.2012. a. Kultuuriministeerium andis sihtasutuse
asutamisel rahalise sissemaksena üle 100 eurot. Narva linn andis sihtasutuse
asutamisel mitterahalise sissemaksena üle järgmised Narva linnas asuvad kinnistud:
Vestervalli tn 21 asuv kinnistu väärtusega 1 455 049,81 eurot, Tuleviku tn 10 asuv
kinnistu väärtusega 325 680,98 eurot, Gloria bastion asuv kinnistu väärtusega
206 415,45 eurot, Gloria vallikraav asuv kinnistu väärtusega 2339,17 eurot ja Sadama
tee 9 asuv kinnistu väärtusega 7953,73 eurot.
3.3. Aruandeaastal toimunud riigivara üleandmised sihtasutustele:
Sihtasutus

Vara liik

Vara nimetus

Maksumus
(harilik
väärtus)

Üleandmise põhjus

Sihtasutus Endla Kinnisvara
Teater

Pärnu linnas Keskväljak 2 730 000
1 asuv kinnistu
eurot

Sihtasutuse asutamisel üle
antud vara vastavalt Vabariigi
Valitsuse
26.01.2012.
a
korraldusele nr 34.

Sihtasutus Endla Kinnisvara
Teater

Pärnu linnas Kase tn 3 58 000 eurot
asuv kinnistu

Sihtasutuse asutamisel üle
antud vara vastavalt Vabariigi
Valitsuse
26.01.2012.
a
korraldusele nr 34.

Sihtasutus Endla Vallasvara
Teater

Riigiasutuse
Pärnu 181
Teater
„Endla“ eurot
kasutuses
olnud
põhivara hulka kuuluv
vallasvara

288 Sihtasutuse asutamisel üle
antud vara vastavalt Vabariigi
Valitsuse
26.01.2012.
a
korraldusele nr 34.
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Sihtasutus Endla Kinnisvara
Teater

Pärnu linnas Roheline tn 71 000 eurot
66a asuv kinnistu

Vastavalt Vabariigi Valitsuse
26.04.2012 korraldusele nr
187.

Sihtasutus Endla Vallasvara
Teater

Kohvimasinate
71 754,47
komplekt, valgustehnika eurot
Magio,
valgustehnika
Robin 6 MMX 4 tk,
valgustehnika
Robin
600 LED 10 tk

Vastavalt Vabariigi Valitsuse
26.04.2012 korraldusele nr
187.

Sihtasutus Teater Kinnisvara
Vanemuine

Tartu linnas Vanemuise 5 094 000
tn 6 asuv kinnistu
eurot

Sihtasutuse asutamisel üle
antud vara vastavalt Vabariigi
Valitsuse
18.10.2012.
a
korraldusele nr 442.

Sihtasutus Teater Kinnisvara
Vanemuine

Tartu linnas Vanemuise 1 150 000
tn 45a asuv kinnistu
eurot

Sihtasutuse asutamisel üle
antud vara vastavalt Vabariigi
Valitsuse
18.10.2012.
a
korraldusele nr 442.

Sihtasutus Teater Kinnisvara
Vanemuine

Tartu linnas Jaamamõisa 63 800 eurot
tn 34 asuv kinnistu

Sihtasutuse asutamisel üle
antud vara vastavalt Vabariigi
Valitsuse
18.10.2012.
a
korraldusele nr 442.

Sihtasutus Teater Kinnisvara
Vanemuine

Tartu
linnas
J. 6400 eurot
Kuperjanovi tn 54a-106
asuv korteriomand

Sihtasutuse asutamisel üle
antud vara vastavalt Vabariigi
Valitsuse
18.10.2012.
a
korraldusele nr 442.

Sihtasutus Teater Kinnisvara
Vanemuine

Tartu
linnas
J. 9500 eurot
Kuperjanovi tn 54a-107
asuv korteriomand

Sihtasutuse asutamisel üle
antud vara vastavalt Vabariigi
Valitsuse
18.10.2012.
a
korraldusele nr 442..

Sihtasutus Teater Kinnisvara
Vanemuine

Tartu
linnas
J. 9500 eurot
Kuperjanovi tn 54a-108
asuv korteriomand

Sihtasutuse asutamisel üle
antud vara vastavalt Vabariigi
Valitsuse
18.10.2012.
a
korraldusele nr 442.

Sihtasutus Teater Kinnisvara
Vanemuine

Tartu
linnas
J. 24 000 eurot
Kuperjanovi tn 54a-401
asuv korteriomand

Sihtasutuse asutamisel üle
antud vara vastavalt Vabariigi
Valitsuse
18.10.2012.
a
korraldusele nr 442.

Sihtasutus Teater Kinnisvara
Vanemuine

Tartu
linnas
J. 20 700 eurot
Kuperjanovi tn 54a-402
asuv korteriomand

Sihtasutuse asutamisel üle
antud vara vastavalt Vabariigi
Valitsuse
18.10.2012.
a
korraldusele nr 442.
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Sihtasutus Teater Kinnisvara
Vanemuine

Tartu
linnas
J. 20 700 eurot
Kuperjanovi tn 54a-403
asuv korteriomand

Sihtasutuse asutamisel üle
antud vara vastavalt Vabariigi
Valitsuse
18.10.2012.
a
korraldusele nr 442.

Sihtasutus Teater Kinnisvara
Vanemuine

Tartu
linnas
J. 20 700 eurot
Kuperjanovi tn 54a-404
asuv korteriomand

Sihtasutuse asutamisel üle
antud vara vastavalt Vabariigi
Valitsuse
18.10.2012.
a
korraldusele nr 442.

Sihtasutus Teater Kinnisvara
Vanemuine

Tartu
linnas
J. 15 400 eurot
Kuperjanovi tn 54a-405
asuv korteriomand

Sihtasutuse asutamisel üle
antud vara vastavalt Vabariigi
Valitsuse
18.10.2012.
a
korraldusele nr 442.

Sihtasutus Teater Kinnisvara
Vanemuine

Tartu
linnas
J. 20 700 eurot
Kuperjanovi tn 54a-406
asuv korteriomand

Sihtasutuse asutamisel üle
antud vara vastavalt Vabariigi
Valitsuse
18.10.2012.
a
korraldusele nr 442.

Sihtasutus Teater Kinnisvara
Vanemuine

Tartu
linnas
J. 15 400 eurot
Kuperjanovi tn 54a-407
asuv korteriomand

Sihtasutuse asutamisel üle
antud vara vastavalt Vabariigi
Valitsuse
18.10.2012.
a
korraldusele nr 442.

Sihtasutus Teater Kinnisvara
Vanemuine

Tartu
linnas
J. 20 700 eurot
Kuperjanovi tn 54a-408
asuv korteriomand

Sihtasutuse asutamisel üle
antud vara vastavalt Vabariigi
Valitsuse
18.10.2012.
a
korraldusele nr 442.

Sihtasutus Teater Kinnisvara
Vanemuine

Tartu
linnas
J. 15 400 eurot
Kuperjanovi tn 54a-409
asuv korteriomand

Sihtasutuse asutamisel üle
antud vara vastavalt Vabariigi
Valitsuse
18.10.2012.
a
korraldusele nr 442.

Sihtasutus Teater Kinnisvara
Vanemuine

Tartu
linnas
J. 20 700 eurot
Kuperjanovi tn 54a-410
asuv korteriomand

Sihtasutuse asutamisel üle
antud vara vastavalt Vabariigi
Valitsuse
18.10.2012.
a
korraldusele nr 442.

Sihtasutus Teater Kinnisvara
Vanemuine

Tartu
linnas
J. 15 400 eurot
Kuperjanovi tn 54a-411
asuv korteriomand

Sihtasutuse asutamisel üle
antud vara vastavalt Vabariigi
Valitsuse
18.10.2012.
a
korraldusele nr 442.

Sihtasutus Teater Kinnisvara
Vanemuine

Tartu
linnas
J. 20 700 eurot
Kuperjanovi tn 54a-412
asuv korteriomand

Sihtasutuse asutamisel üle
antud vara vastavalt Vabariigi
Valitsuse
18.10.2012.
a
korraldusele nr 442.

23
Tegevjuht________________

Sihtasutus Teater Vallasvara
Vanemuine

Riigiasutuse
Teater 820 897,12
„Vanemuine“ kasutuses eurot
olnud põhivara hulka
kuuluv vallasvara

Sihtasutuse asutamisel üle
antud vara vastavalt Vabariigi
Valitsuse
18.10.2012.
a
korraldusele nr 442.

Sihtasutus Teater Vallasvara
NO99

Riigiasutuse
Teater 87 118,67
eurot
„Vanalinnastuudio“

Sihtasutuse asutamisel üle
antud vara vastavalt Vabariigi
Valitsuse
18.10.2012.
a
korraldusele nr 444.

kasutuses
olnud
põhivara hulka kuuluv
vallasvara
Sihtasutus NUKU

Vallasvara

Riigiasutuse
Eesti 569 022,03
Riiklik
Nukuteater eurot
kasutuses
olnud
põhivara hulka kuuluv
vallasvara

Sihtasutuse asutamisel üle
antud vara vastavalt Vabariigi
Valitsuse
18.10.2012.
a
korraldusele nr 443.

Sihtasutus Teater Vallasvara
NO99

Valgustehnika
ROBE 20 700 eurot
CitySkape Xtreme 4 tk
ja Robe Robin 600 Led
Wash 5 tk

Vastavalt Vabariigi Valitsuse
21.02.2013 korraldusele nr 86.

Sihtasutus
Teater

Sõiduk
Multivan

Vastavalt Vabariigi Valitsuse
21.02.2013 korraldusele nr 87.

Vene Vallasvara

Sihtasutus NUKU

Vallasvara

Volkswagen 9000 eurot

Valgustehnika
ROBE 94 347,44
CitySkape Xtreme 4 tk, eurot
Robe Robin 300 Led
Wash 1 tk, Robe Robin
600 Led Wash 7 tk,
Robin R 300E Spot 10
tk ja Robin R 600E Spot
8 tk

Vastavalt Vabariigi Valitsuse
21.02.2013 korraldusele nr 88.
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Sihtasutus Teater Vallasvara
Vanemuine

Buss
Neoplan, 4 328 632,74
teatrihoone (suur maja) eurot
31. detsembri 2012. a
seisuga kapitaliseeritud
lõpetamata ehitus ,
black-box juurdeehituse
ettevalmistuseks tehtud
kulutused
(kapitaliseerimata
lõpetamata
ehitus),
teatrihoone (väike maja)
31. detsembri 2012. a
seisuga kapitaliseeritud
lõpetamata
ehitus,
Yamaha LS 9 32,
valtspink,
metalli
lintsaag
,
keevitusaparaat,
keevitusaparaadi põleti,
projektor,
objektiiv,
trompetid 3 tk

Vastavalt Vabariigi Valitsuse
28.03.2013 korraldusele nr
134.

3.4. Aruandeaastal toimunud ja algatatud sihtasutuste lõpetamised:
3.4.1. Vabariigi Valitsuse 22.12.2011. a korraldusega nr 545 volitati Kultuuriministrit
otsustama riigi sihtasutuse Eesti Rahva Muuseumi Ehituse Sihtasutus lõpetamine.
Sihtasutus otsustati lõpetada kultuuriministri 28.12.2011. a käskkirjaga nr 463.
Sihtasutuse eesmärgiks oli Eesti Rahva Muuseumi uue hoone projekteerimise,
ehitamise ja selle finantseerimise korraldamine. Seoses uute arengutega riigi
kinnisvarapoliitikas analüüsis Kultuuriministeerium sihtasutuse tegevuse jätkamist
ning jõudis järeldusele, et otstarbekam ja tõhusam on jätkata Eesti Rahva Muuseumi
Ehituse Sihtasutuse valduses oleva vara haldamist ja Eesti Rahva Muuseumi uue
hoone rajamise korraldamist läbi Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi. Sihtasutuse
lõpetamisel allesjääv vara – viis Tartu linnas asuvat kinnistut ning traktor Dong Feng
– andis sihtasutus 06.07.2012. a lepinguga üle riigipoolsele asutajaõiguste teostajale,
Kultuuriministeeriumile.
3.4.2. Vabariigi Valitsuse 20.09.2012. a korraldusega volitati Kultuuriministrit otsustama
riigi sihtasutuse Muuseumiehituse Sihtasutus lõpetamine. Sihtasutus otsustati
lõpetada kultuuriministri 25.09.2012. a käskkirjaga nr 229. Sihtasutuse põhikirjaliseks
eesmärgiks oli Eesti Kunstimuuseumi uue hoone (KUMU) ja teiste sihtasutuse
omandis olevate kinnisvaraobjektide haldamine ning Lastekirjanduse Keskuse ja
Teatrinukkude Muuseumi valmisehitamise korraldamine. Käesolevaks ajaks on
sihtasutus peamised põhikirjalised eesmärgid täitnud ja jäänud on sihtasutuse valduses
olevate kinnistute ja neil asuvate hoonete rentnikele haldusteenuse osutamine sõlmitud
lepingute kaudu. Seoses uute arengutega riigi kinnisvarapoliitikas analüüsis
Kultuuriministeerium sihtasutuse tegevuse jätkamist ning jõudis järeldusele, et
otstarbekam on jätkata sihtasutuse valduses oleva vara haldamist ja uute objektide
rajamise korraldamist läbi Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi. Sihtasutuse lõpetamisel
allesjääv vara – viis Tallinna linnas asuvat kinnistut – annab sihtasutus üle
riigipoolsele asutajaõiguste teostajale, Kultuuriministeeriumile.
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4.

Mittetulundusühingud

4.1. Kultuuriministeerium ei ole aruandeaasta lõpu seisuga mittetulundusühingute liikmeks.
4.2. Mittetulundusühingute liikmeks olemise lõpetamised:
4.2.1. Seoses Kultuuriministeeriumi valitsemisele kuuluva riigivara hulka kuuluvate Tartu
linnas Kuperjanovi tn 54a asuvate korteriomandite üleandmisega mitterahalise
sissemaksena Sihtasutusele Teater Vanemuine lõppes Kultuuriministeeriumi osalus
MTÜ-s „Korteriühistu Kuperjanovi 54A“.
Tähtsamad finantsnäitajad eelnimetatud asutuste kohta (v.a mittetulundusühingud) on toodud
tabelis lk XX.

5.

Rahvusvahelised organisatsioonid

5.1. Rahvusvaheliste organisatsioonide nimekiri, mille liikmeks Kultuuriministeerium on:
5.1.1. Ühinenud Rahvaste hariduse-, teaduse- ja kultuuriorganisatsioon (UNESCO) –
tasutud liikmemaks 2012. aastal oli 121,4 tuh eurot;
5.1.2. Rahvusvaheline Kultuuripärandi Säilitamise ja Restaureerimise Õppekeskus
(ICCROM) – tasutud liikmemaks 2012. aastal oli 1,5 tuh eurot;
5.1.3. Soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee – tasutud liikmemaks 2012. aastal oli 5,5
tuh eurot;
5.1.4. Euroopa Audiovisuaalne Observatoorium (EAO) – tasutud liikmemaks 2012.
aastal oli 3 tuh eurot;
5.1.5. Maailma Anti-dopingu Agentuur (WADA) – tasutud liikmemaks 2012. aastal oli 6
tuh eurot;
5.1.6. Euroopa Nõukogu Spordi laiendatud osalusleping (APES) – tasutud liikmemaks
2012. aastal oli 6,6 tuh eurot;
5.1.7. Euroopa Arhitektuuripoliitikate Foorum – tasutud liikmemaks 2012. aastal oli 2,5
tuh eurot;
5.1.8. Filmi- ja audiovisuaalloomingu koostootmise ja levi toetuse Euroopa Fondi
osalisleping (EURIMAGE) - tasutud liikmemaks 2012. aastal oli 116 tuh eurot;
5.1.9. Europeana ehk Euroopa Digitaalraamatukogu - tasutud liikmemaks 2012. aastal
oli 10 tuh eurot;
5.1.10. Kremerata Baltica - tasutud liikmemaks 2012. aastal oli 25 tuh eurot;
5.1.11. Põhja-Balti mobiilsus- ja residentuuriprogramm (Nordic Council of Ministers) –
tasutud liikmemaks 2012. aastal oli 21,8 tuh eurot;
5.1.12. EL Põhjamõõtme kultuuripartnerlus (Nordisk Ministerrad) – tasutud liikmemaks
2012. aastal oli 6 tuh eurot;
5.1.13. EL Noorteorkester (European Union Youth Orcestra) - tasutud liikmemaks 2012.
aastal oli 9,4 tuh eurot.
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Äriühingute, avalik-õiguslike
finantsnäitajad (tuh eur)

Varad
Äriühingud
OÜ Tallinnfilm*
OÜ Eesti
Näitemänguagentuur
Avalik-õiguslikud
juriidilised isikud
Eesti Rahvusringhääling
Eesti Kultuurkapital
Eesti
Rahvusraamatukogu
Rahvusooper Estonia
Sihtasutused
SA Eesti Filmi Instituut
Eesti Laulu- ja
Tantsupeo SA
Eesti Rahva Muuseumi
Ehituse SA
Integratsiooni ja
Migratsiooni SA Meie
Inimesed
Muuseumiehituse SA
SA Eesti Draamateater
SA Jõulumäe
Tervisespordikeskus
SA Kultuurileht
SA Narva Aleksandri
Kirik
SA Rakvere Teatrimaja
SA Tartu Jaani Kirik
SA Tehvandi Spordikeskus

SA Ugala Teater

juriidiliste

isikute

31.12.2012
Omakapital
sh
aruandeKohuskokku
perioodi
tused
tulem

ja

sihtasutuste

Varad

tähtsamad

31.12.2011
Omakapital
sh
aruandeKohuskokku
perioodi
tused
tulem

315

190

125

-11

415

350

65

-232

0

0

0

0

20

4

16

12

22 399
22 691

5 907
462

16 492
22 229

-2 818
6 974

25 529
15 803

6 219
409

19 310
15 394

1 359
4 230

13 693

459

13 234

2 847

10 834

447

10 387

-50

13 710

4 934

8 776

-265

14 850

5 808

9 042

-639

715

399

316

34

493

283

210

-108

1 003

58

945

147

841

43

798

-15

0

0

0

-36

1 037

11

1 026

0

2 971

2 795

176

-84

2 502

2 243

259

-71

3 053
12 892

641
3 758

2 412
9 134

127
-493

3 440
14 239

1 155
4 612

2 285
9 627

-99
-650

2 826

29

2 797

68

2 986

257

2 729

75

605

272

333

1

604

273

331

5

697

673

24

-2

779

741

38

5

4 428
105
18 704
5 935

868
89
1 545
131

3 560
16
17 159
5 804

237
4
2 025
1 179

4 450
274
16 630
4 731

1 127
262
1 496
106

3 323
12
15 134
4 625

-48
-13
-641
-330

SA UNESCO Rahvuslik
22
5
17
2
27
12
15
11
Komisjon
SA Vanalinna
428
2
426
-93
521
2
519
-97
Teatrimaja
SA Vene Teater
12 174
5 082
7 092
151 12 498
5 557
6 941
88
SA Virumaa Muuseumid
3 769
786
2 983
316
3 565
898
2 667
139
SA Endla Teater
3 620
253
3 367
285
0
0
0
0
SA Teater Vanemuine
11 585
627 10 958
-32
0
0
0
0
SA Teater NO99
87
0
87
0
0
0
0
0
SA NUKU
443
0
443
0
0
0
0
0
SA Narva Muuseum
2 141
56
2 085
2 085
0
0
0
0
* OÜ Tallinnfilm on SA Eesti Filmi Instituut tütarfirma, SA Eesti Filmi Instituut esitab konsolideeritud
majandusaasta aruande. Siin toodud andmed on konsolideerimata aruandest
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Täiendav informatsioon
Olulisemad uurimis- ja arendustegevuse projektid ning nendega seotud väljaminekud
aruandeaastal ja järgmistel aastatel
Euroopa Liidu struktuurifondidest finantseeritavatest projektidest lõpetati 2012. aastal Pärnu
Muuseumi uue hoone ja Eesti Meremuuseumi Lennusadama angaaride rekonstrueerimine
ning kuni 2015. aastani jätkub Saaremaa Muuseumi Kuressaare lossi ümbritsevate
kaitserajatiste taastamine. 2012. aastal alustati Eesti Vabaõhumuuseumi setu ja Peipsi-vene
teema külastuskeskuse ja parklate ehitusega.
Eesti Rahva Muuseumi peahoone ehituse projekti juhtimine anti 2012. aastal üle Riigi
Kinnisvara Aktsiaseltsile, kes korraldas ehitustööde hanke. Ehitusleping allkirjastati jaanuaris
2013 ja projekt lõppeb 2016. aastal.
2012. aastal alustati ka Eesti Ajaloomuuseumi Klooga memoriaali ja Maarjamäe tallihoone
projektiga.
Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi poolt koordineeritavatest CO2 kvoodi müügi tuludest
finantseeritavatest projektidest lõpetati tööd 2012. aastal järgmistel objektidel: Teatri
„Vanemuine“ väike maja, Teatri „Vanemuine“ suur maja, Eesti Kunstimuuseumi hoone
(Kadrioru loss koos tiibhoonetega), Eesti
Kunstimuuseumi Niguliste kirik, Eesti
Ajaloomuuseum, Maarjamäe loss (Pirita tee 68 ja Pirita tee 70/72), Eesti Ajaloomuuseum,
Maarjamäe loss (Pirita tee 56 ja Pirita tee 58), Rahvakultuuri Keskuse hoone, Eesti
Tervishoiu Muuseumi hooned, Valga Muuseumi hoone ja Helilooja Mart Saare
Majamuuseum (Viljandi Muuseum). Nimetatud projektide investeeringute lõplikuks mahuks
kujunes 8,64 miljonit eurot.
Paralleelselt CO2 projekti töödega teostati Teatri „Vanemuine“ väikeses majas CO2
mitteabikõlbulike ehitustöid mahus 517 411 eurot, mida finantseeriti riigieelarvelistest
eraldatud vahenditest. Mitteabikõlbulike ehitustööde teostamist jätkatakse koostöös Riigi
Kinnisvara Aktsiaseltsiga 2013. aastal ka Eesti Tervishoiu Muuseumis, kus ehitustööde
planeeritavaks mahuks on ca 800 000 eurot.
2013. aastal võeti täiendavalt CO2 kvoodi müügi tuludest finantseeritavate projektidena töösse
Saaremaa Muuseumi kantselei-fondihoidla, arhiivraamatukogu ja töökoda, Hiiumaa
Muuseumi peahoone ning Rannarootsi Muuseumi peahoone. Nimetatud projektide
investeeringute mahuks on planeeritud 195 903 eurot.
IT-arendustest
2012. aastal valmis rahvaraamatukogude tarkvara URRAM uus statistikamoodul (maksumus
ca 46 tuh eurot), toimusid Eesti Sprodiregistri arendustööd (maksumus 12 tuh eurot) , algas
muuseumide infosüsteemi MuIS uue töötaja töökeskkonna ja konservaatorite mooduli
loomine (tööd valmivad 2013 aasta lõpus). Viidi läbi hanked rahvaraamatukogude tarkvara
URRAM ja muuseumide infosüsteemi MuIS majutusteenuse hanked leidmaks majutusteenuse
pakkuja 36 kuuks.
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Ülevaade avalike teenuste kvaliteedi parandamisest ja organisatsiooni arendamisest
Jätkuna ministeeriumi valitsemisala ümberkorraldustele valmistati ette meedia valdkonna
sõltumatu regulaatorasutuse loomist, selle protsessi lõpp on kavandatud 2013. aasta
keskpaika. Muudatuse käigus kaotatakse ministeeriumis senine meediaosakond ning
meediateenuste järelevalve jms seonduv liigub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
haldusalas oleva Tehnilise Järelevalve Ameti pädevusse. Kultuuriministeerium jääb endiselt
vastutama meediapoliitika eest. Selle valdkonna kureerimiseks kujundatakse senine
filminõuniku ametikoht laiemalt audiovisuaalteemasid haldavaks. Selle protsessi
organisatsioonisisest poolt mõjutas ka 2012. aastal ettevalmistamisel olnud Eesti Filmi
Sihtasutuse ümberkujundamine Eesti Filmi Instituudiks, valdkonna arengut koordineeriv
organisatsioon alustas uuenenud kujul tegevust 2013. aasta alguses.
Organisatsiooni kujunemist mõjutas ka teine suurem valdkond, kus on toimumas mitmed
ümberkorraldused, nimelt muuseumide valdkonnaga seotud muudatused. Senisele
muuseuminõunikule lisandus üks ametikoht, mis loob rohkem võimalusi mahukate teemade
kureerimiseks.
Organisatsiooni arengut ning valmidust protsesse hallata ja peegeldada mõjutas jätkuvalt
kultuuripoliitika põhialuste koostamise temaatika, mille intensiivsus ja mahud 2012. aasta
jooksul pidevalt kasvasid. 2011. aastal alanud kultuuripoliitika arengusuundade koostamise
protsess on kavandatud viisil, mis on avatud ja võimaldab kõikidel huvipooltel kaasa rääkida.
Kaasamise läbipaistvust ja ulatuslikkust toetab ka veebilehekülg www.kultuuripoliitika.ee,
mille vahendusel saab end infoga kursis hoida ja töös olevate materjalidega tutvuda.
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Juhtkonna liikmete saadud tasud ja soodustused 2012. aastal
Kõrgem juhtkond:
Rein Lang (minister) – periood 01.01.-31.12.2012. a
- põhipalk koos puhkusetasuga 44 269,73 eurot aastas;
- esindustasu 8798,28 eurot aastas;
- ametiauto, mille eest maksti erisoodustust 256 eurolt kuus;
- mobiiltelefon kuulimiidiga 256 eurot kuus (01.01-30.06.12), 260 eurot kuus (01.0731.12.12).
Tegevjuhtkond:
Siim Sukles (kantsler) – periood 01.01.-31.12.2012. a
- põhipalk koos puhkusetasuga 55 445,25 eurot aastas;
- ametiauto, mille eest maksti erisoodustust 256 eurolt kuus;
- mobiiltelefon kuulimiidiga 147 eurot kuus (01.01-30.06.12), 150 eurot kuus (01.0731.12.12);
- Rahvusooper Estonia nõukogu liikme hüvitis – 3067,80 eurot aastas;
- Eesti Filmi SA nõukogu liikme hüvitis – 2300,76 eurot aastas;
- SA Tehvandi Spordikeskus nõukogu liikme hüvitis – 2300,76 eurot aastas;
- Muuseumiehituse SA nõukogu liikme hüvitis – 3547,08 eurot aastas;
- SA Kultuurileht nõukogu liikme hüvitis – 1610,52 eurot aastas;
- Eesti Rahva Muuseumi Ehituse SA nõukogu liikme hüvitis – 1037,72 eurot aastas;
- SA Ugala Teater nõukogu liikme hüvitis – 2070,72 eurot aastas;
- Tallinna Kultuurikatel SA liikme hüvitis 429,01 eurot aastas;
- Endla Teater SA liikme hüvitis 1553,04 eurot aastas.
Andmed Kultuuriministeeriumi valitsemisala töötasude ja töötajate arvu kohta on
raamatupidamise aruande lisas nr 19.
Raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil ei toimunud olulisi sündmusi, mis
ei kajastu raamatupidamise aruandes, kuid mis võiksid oluliselt mõjutada järgmiste
majandusaastate tulemusi.
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Tegevuskeskkonna üldine areng ja selle mõju majandustulemustele
Pärast surutist taas kindlamatel alustel püsiv majandus tõi stabiilsust ka asutuste tegevuse
kavandamisesse. Kasvas ka üldine publikuhuvi (nt teatrikülastused, muuseumikülastused),
mis näitab et ühiskonnas on taas rohkem võimalusi kultuurist osa saada ning asutused võivad
oma tulu veidi optimistlikumalt kavandada. Miinuspoolele tuleb arvata hinnatõusu surve, seda
eeskätt kommunaalteenuste kuludes. Kultuuriministeeriumi eelarve oli 2012. aastal mahus
167,6 mln eurot.
Valdkonnale suunatud programmide kavandamisel on uuendatud mitmeid põhimõtteid,
liigutud strateegilisema ning mõjusama rahastamise suunas. Mitmeid väiksemaid
alaprogramme on kokku koondatud ning seeläbi loodud suuremate võimalustega ja ka
paindlikumad rahastud. Seejuures on pidevalt analüüsitud ka Eesti Kultuurkapitali rolli,
seejuures jälgides, et ei tekiks dubleerivaid rahastuid.
Kultuuris osalemine ning üldine kultuurihuvi on tõusuteel. Teatrikülastused ületasid 1,1 mln
piiri, mis seab Eesti, arvestades elanike arvu, teatrikülastuste suhtarvult Euroopa Liidus
esikohale. Kasvas ka kodumaiste filmide turuosa (7,6%), samas mõjutab selle näitaja
kujunemist olulisel määral linastuvate filmide arv, mis oli eelmistest aastatest suurem. Suure
hüppe tegi muuseumikülastuste arv, mis ületas 3 mln piiri (3,04). See näitab siinsete
muuseumide teavitus- ja arendustöö tugevusi, samuti suutlikkust teha koostööd erinevate
partneritega. Spordis tuli tunnistada liikumisharrastuse näitaja mõningast langust (vähenes
liikumisharrastusega regulaarselt tegelevate inimeste osakaal), selle trendi liikumise põhjused
peab selgitama edasine analüüs. Spordisündmustel osaleb endiselt märkimisväärne hulk
inimesi ning sellised ettevõtmised on jätkuvalt atraktiivsed.
Tegevuskeskkonda mõjutas ka asutuste ümberkujundamine. 2012. aastal viidi lõpule
riigiteatrite muutmine sihtasutusteks, jätkusid muudatused muuseumide valdkonnas. Sellised
muudatused aitavad kaasa asutuste tegevuse paindlikumale korraldamisele ning muudavad
asjaajamise efektiivsemaks. Teine oluline teemade ring, mis samuti majanduslikele näitajatele
mõju avaldab, on seotud loovisikute tasustamise ning sotsiaalsete garantiidega. Vastavalt
Vabariigi Valitsuse delegatsiooni ja TALO kokkuleppele, on kõrgharidusega ja kõrgharidust
nõudval ametikohal täistööajaga töötava kultuuritöötaja või temaga võrdsustatud isikute
alampalgamäär alates 2014. aastast 700 eurot kuus. Käivad läbirääkimised erinevate
osapooltega, et muuta ka sotsiaalsete garantiide tagamise põhimõtteid viisil, mis vastaksid
paremini loovisikute tegevuse iseloomule.
Arhitektuurivaldkond seisab silmitsi vajadusega oma positsiooni ja ärimudeleid uuendada,
kuna siinne ehitusturg on läbi elanud mitmeid tagasilööke ning jätkusuutliku tegevuse
tagamiseks peavad ka bürood leidma uusi lahendusi. Samas on Eestis võrdlemisi palju noori
ning juba olulise töökogemusega arhitekte, kelle kogemusi ja võrgustikke saab
ekspordiplaanide kavandamisel kasutada. Teater on regionaalselt hästi kättesaadav ning maine
kultuuriruumis on hea. Järeleaitamist vajavad taristu ning lavatehnika. Ka Eesti film on
nautinud vaatajahuvi kasvu. Senisest rohkem tähelepanu tuleb pöörata valdkondlikule
koostööle ning uutele filmitootmisega seotud ärimudelitele. Kindlasti on oluline lugemise
populariseerimine, selle trendi positiivsemaks muutmise nimel teevad tööd mitmed
valdkondlikud organisatsioonid. Raamatute jõudmist lugejani mõjutab lisaks
raamatukogudele ka siinne kirjastusturg ning jaemüük, millega on seotud mitmed olulised
arengukohad. Kunsti valdkonnas teeb uus valdkondlik arenduskeskus tööd selle nimel, et
kunstiturgu elavdada. Seni on kunstiturg pigem toetuse vajaja, mitte rahastaja. Muusika
valdkonnas on programmide mahud tõusnud. Puudust tuntakse paremast regionaalsest
kontserdikorraldusest ning samuti pillifondidest, mis looks rohkem võimalusi kvaliteetsete
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instrumentide kasutamiseks. Muusika annab tooni ka turismisektoris, sest muusikafestivalid
on üks oluline põhjus Eestis reisimiseks.
Muinsuskaitse valdkonnas on oluline roll mälestiste omanikel ning nende õiguste ja
kohustuste tasakaalus hoidmisel. Tähelepanu tuleb pöörata vajaliku teadmistepagasiga
töötajate leidmisele ning arendamisele, sh kompetentsidele KOV-des. Töötajaskonna
palgatase ning selle jätkusuutlikkus on oluline teema ka muuseumide valdkonnas. Samas
annab viimase aja külastuste arvu trendi jõuline tõus aimu, et muuseumid on suutnud oma
teavitustegevusi ning üldist atraktiivsust tulemuslikumaks muuta. Rahvakultuuri valdkonda
pärsib mõneti majandusalaste kompetentside nõrkus, sh turundusoskused. Siseturismi
nõudluse kasv loob lisamotivatsiooni selle nõrkusega tegelemiseks. Raamatukogude puhul on
üheks keskseks küsimuseks e-teavikute laenutamise korraldamine. See on osa foonist, mille
taustal jätkub arutelu raamatkoguvõrgu tulevikust ja edasisest arenguvõimalustest.
Huvi spordisündmuste vastu on suur ning neil on ka oluline majanduslik mõju. Taristusse on
tehtud olulisi investeeringuid ning liikumisharrastuse edendamiseks vajalik on üha
kättesaadavam. Edasi on liigutud spordi strateegilisemal sidumisel turismiga ning sellelaadne
koostöö peab kindlasti jätkuma. Lõimumise valdkonnas pööratakse tähelepanu Eesti
võimalustele pakkuda teenuseid neile inimestele ja perekondadele, kes sisenevad siinsele
tööturule. Arvestades tööjõu vajaduse prognoose, on selliste teenuste väljaarendamine
ettevõtluse jaoks olulise tähtsusega.

Tegevusega kaasnevad olulised keskkonna- ja sotsiaalsed mõjud
Oleks ennatlik väita, et kriisiaja eelarvepoliitikast tulenenud otsuste mõju on taandunud.
Samas näitas 2012. aasta mitmeid stabiliseerumise ja paranemise tundemärke. Oluline on
jälgida, kuidas muutub kultuuri ning spordiga seotud tegevuste kättesaadavus erinevates Eesti
regioonides. Kultuur panustab oluliselt elukeskkonna kvaliteedi kujunemisse ning seda rolli ei
saa regionaalpoliitika kujundamisel alahinnata. Väiksemates asulates paiknevad muuseumid,
raamatukogud, rahvamajad jms kujutavad endast sageli enamat kui vaid ühe funktsiooniga
asutused ning pakuvad palju avaramaid võimalusi kogukonnaelu kujundamiseks. Teine
oluline horisontaalselt valdkonda läbiv liin on lapsed ja noored. Soovides kasvatada
kultuuriteadlikku ning elutervete hoiakutega ühiskonda, peame jälgima, et vajalik keskkond
oleks loodud juba lapsepõlvest alates. Üha enam multikultuurses maailmas on oluline, et
noortele pakutaks eakohaseid ning kaasaegse ühiskonna mustreid arvestavaid võimalusi
ennast kultuuri ning ka spordi kaudu teostada. Lisaks regionaalsele ligipääsule tuleb vaadelda
ka e-kultuuri arenguid. Erinevad avalikud teenused, mis on seotud kultuuri digitaalsel kujul
vahendamisega, loovad lisavõimalusi ja muudavad valdkonnas toimuva osaliselt paremini
kättesaadavamaks kui ka kohati mõistetavamaks. Selline mitmekesisus on tänapäevase
kultuurimaastiku lahutamatu osa. Lisaks tuleb tähelepanu pöörata strateegilisele koostööle
mitmete kultuuripoliitikaga külgnevate valdkondadega. See puudutab eeskätt haridust,
välispoliitikat, aga ka majanduspoliitika valdkonda. Selliste seoste analüüs aitab lähemale
sellele, et kultuuriasutuste tegevuseks oleks tagatud järelkasv ning organisatsioonid suudaksid
tagada jätkusuutlikkuse ka kiiresti muutuvas keskkonnas.
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Bilanss
Lisa

3
6A
7
8

31.12.2012
226 089
9 347
2 942
343
5 811
252

31.12.2011
231 922
8 737
3 190
0
5 288
260

9
4
7
10
11
12
13

216 742
75 138
17
21
3 117
137 905
538
6

223 185
50 431
17
21
3 994
168 200
520
3

226 089
13 683
1 480
1 343

231 922
16 240
3 472
1 696

8 376
3
2 482

8 631
0
2 440

20 428

25 435

10 384
704
9 341

14 077
683
10 675

191 977

190 247

Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Varud
Põhivara
Osalused sihtasutustes
Finantsinvesteeringud
Muud nõuded ja ettemaksed
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Bioloogilised varad
Kohustused ja netovara
Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele
Võlad töötajatele
Muud kohustused ja saadud
ettemaksed
Eraldised
Laenukohustused
Pikaajalised kohustused
Muud kohustused ja saadud
ettemaksed
Eraldised
Laenukohustused
Netovara

7
15

7
14
15
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Tulemiaruanne
Lisa
Tegevustulud
Riigilõivud
Saadud toetused
Kaupade ja teenuste müük
Muud tegevustulud
Tegevuskulud
Antud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud tegevuskulud
Põhivara amortisatsioon ja
allahindlus

6B
16A
17
18

2012
28 297
6
16 771
11 347
174

16B
19
21
22
23

-132 949
-82 252
-23 667
-18 617
-2 993
-5 421

-126 443
-78 247
-23 620
-17 398
-2 474
-4 704

-104 652

-99 280

5 216
-634
5 849

-2 384
-613
-1 771

-99 437

-101 664

99 437

101 664

Tegevustulem
Finantstulud ja –kulud
Intressikulu
Tulem osalustelt

15
9

Aruandeperioodi tulem
Siirded

24

2011
27 162
8
17 028
10 125
1
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Rahavoogude aruanne (kaudsel meetodil)
Lisa
Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised:
Põhivara amortisatsioon ja
ümberhindlus
Käibemaksukulu põhivara
soetuselt
Kasum/kahjum põhivaramüügist
Saadud sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks
Üle antud mitterahaline
sihtfinantseerimine
Korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus
Rahavood põhitegevusest kokku
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetuse eest
Bioloogiliste varade soetus
Laekunud materiaalse põhivara müügist
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Laekunud osaluste müügist
Laekunud intressid ja muu
finantstulu
Rahavood investeerimistegevusest kokku
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
Laenude tagasimaksed
Tasutud kapitalirendi
põhiosa makseid
Tasutud faktooringlepingute
alusel
Makstud intressid
Netofinantseerimine
eelarvest
Rahavood finantseerimistegevusest kokku
Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus
Raha ja selle ekvivalentide muutus

2012

2011

-104 652

-99 281

5 421

4 704

1 323

594

-6

0

-12 059

-13 373

9 695

7 669

-100 278
-1 513
-2 067
-103 858

-99 688
2 732
895
-96 061

-7 160
-4
6
5 930
-13 362
2

-11 367
0
0
6 913
-12 170
0

0

1

-14 588

-16 623

15
15

0
490

741
-33

15

-1 255

-775

15

-444

-884

-600

-578

120 006

119 750

118 196
-250
3 190
2 942
-248

118 221
5 538
530
3 190
2 660

23

18

13
18

3
3
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Netovara muutuste aruanne
Lisa
Saldo 31.12.2010
Soetused ja likvideerimised
Arvestuspõhimõtete muutus
Siire tulemi elimineerimisest
Kokku muutused 2011
Saldo 31.12.2011
Osaluste ümberhindlus
Arvestuspõhimõtete muutus
Siire tulemi elimineerimisest
Kokku muutused 2012
Saldo 31.12.2012

24

9
24

Muutused
175 268
-32
-2 877
17 889
14 979
190 247
165
5
1 560
1 730
191 977
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Riigieelarve täitmise aruanne
Selgitused eelarve täitmise aruande juurde on esitatud lisas 25.

Nimetus

2012
esialgne
eelarve

2012
lõplik
eelarve

Raha ja selle ekvivalendid
aasta alguses*
Tulude laekumine kokku
Kaupade ja teenuste müük
Saadud toetused
Muud tulud
Kulude tasumine kokku

2012
tegelik
eelarve
täitmine

Tegelik
täitmine
miinus
lõplik
eelarve

2 449

2 449
38
-76

Üle viidud
2013.
aastasse

23 937
9 345
14 590
1
-167 566

25 487
14 335
11 151
1
-176 459

25 526
14 260
11 151
115
-166 544

114
9 914

-9 621

-15 224

-9 763

-7 195

2 568

-2 467

-112 329
-39 073
-940

-116 870
-48 894
-932

-112 967
-45 461
-922

3 903
3 433
10

-3 779
-3 375

Finantseerimistehingud kokku

-2 034

-1 896

-1 883

13

Kohustuste suurenemine
Kohustuste vähenemine

-2 034

-1 896

7 677
-9 560

7 677
-7 664

Materiaalsete ja immateriaalsete
varade soetamine ja
renoveerimine
Eraldised
Tegevuskulud
Muud kulud

144 114

Riigikassast saadud siirded*

-1 951

Riigikassale üle antud siirded*
Raha ja selle ekvivalendid
aasta lõpus*

1 711

KULTUURIMINISTEERIUM
Eraldised
Tegevuskulud
Kulude tasumine kokku

-109 961
-3 673
-113 634

-114 138
-4 483
-118 621

-110 348
-4 046
-114 394

3 790
438
4 227

-3 701
-393
-4 094

MUINSUSKAITSEAMET
Eraldised
Tegevuskulud
Kulude tasumine kokku

-1 437
-1 563
-3 000

-1 595
-1 598
-3 193

-1 586
-1 556
-3 142

9
42
51

-9
-42
-51

RAHVAKULTUURI
KESKUS
Eraldised
Tegevuskulud
Kulude tasumine kokku

-931
-407
-1 338

-1 137
-484
-1 621

-1 032
-462
-1 495

105
22
126

-69
-22
-91
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MUUSEUMID
Eraldised
Tegevuskulud
Kulude tasumine kokku

-15 180
-15 180

-20 657
-20 657

-17 953
-17 953

2 704
2 704

-2 704
-2 704

KONTSERTORGANISATSIOONID
Tegevuskulud
Kulude tasumine kokku

-8 023
-8 023

-9 580
-9 580

-9 490
-9 490

90
90

-88
-88

TEATRID
Tegevuskulud
Kulude tasumine kokku

-9 257
-9 257

-11 027
-11 027

-10 930
-10 930

97
97

-93
-93

EESTI LASTEKIRJANDUSE
KESKUS
Tegevuskulud
Kulude tasumine kokku

-322
-322

-351
-351

-344
-344

7
7

-5
-5

EESTI
HOIURAAMATUKOGU
Tegevuskulud
Kulude tasumine kokku

-452
-452

-467
-467

-454
-454

13
13

-13
-13

VÕRU INSTITUUT
Tegevuskulud
Kulude tasumine kokku

-196
-196

-246
-246

-225
-225

21
21

-16
-16
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja
hindamisalused
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistava ja riigieelarve seadusega. Eesti hea raamatupidamistava tugineb
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise
direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori
raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise
seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi
raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.
Aastaaruandesse hõlmatud asutuste nimekiri ja nende tähtsamad finantsnäitajad on esitatud
lisas 2. Aastaaruandesse hõlmatud asutuste omavahelised nõuded, kohustused, tulud ja kulud
on konsolideerimisel elimineeritud, v.a eelarve täitmise aruandes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.
Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks
Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või
kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni üks aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast.

Raha ja raha ekvivalendid
Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha ja arvelduskontode
jääke kontsernivälistel kontodel ja e-riigikassa omatulu, toetuste ja tagatiste kontodel.
Arvelduskontodel bilansikuupäevaks kogunenud laekumata intressid kajastatakse
viitlaekumistena.
Nõuded
Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid kajastatakse
bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest
summadest. Laekumata nõudeid hinnatakse iga konkreetse kliendi korral eraldi, arvestades
teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on
bilansis hinnatud alla tõenäoliselt laekuva summani. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt
kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu
vähendusena. Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused
nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.
Varud
Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb
otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja
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koguses. Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja
muudest soetamisega seotud otsestest kulutustest. Varude jäägi hindamisel kasutatakse
olenevalt varude grupist kas FIFO meetodit. Varud hinnatakse alla eeldatavale neto
realiseerimismaksumusele, kui see on madalam nende soetusmaksumusest.
Osalused sihtasutustes
Aruandekohustuslase bilansis kajastatakse 100%-lise osaluse määraga neid osalusi
sihtasutustes, mille üle tal on valitsev mõju. Valitsev mõju tekib üldjuhul õigusest määrata
enam kui 50% sihtasutuse juhtimisorgani liikmetest. Osalused on bilansis kajastatud
kapitaliosaluse meetodil.
Osalused tütarettevõtjates
Tütarettevõtjat loetakse kontrolli all olevaks, kui aruandekohustuslane omab üle 50%
tütarettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest, on võimeline kontrollima tütarettevõtja
tegevus- ja finantspoliitikat või omab õigust nimetada või tagasi kutsuda enamikku nõukogu
liikmetest. Osalusi tütarettevõtjate aktsiates ja osades kajastatakse kapitaliosaluse meetodil.
Finantsinvesteeringud
Muude pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse sihtotstarbelist eraldist
stipendiumifondi moodustamiseks. Finantsinvesteeringut kajastatakse korrigeeritud
soetusmaksumuse meetodil (s.o. algne soetusmaksumus, mida korrigeeritakse aasta jooksul
fondi põhikapitali investeerimisel saadud tuluga ja fondist stipendiumideks väljamakstud
summadega). Tehinguid kajastatakse fondi haldaja poolt esitatud teatise kuupäevaga.
Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maad, hooned ja
rajatised ning muu nende juurde kuuluv põhivara), mida hoitakse väljarentimise või
turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida aruandekohustuslane ega ükski avaliku sektori üksus
ei kasuta oma põhitegevuses. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse
meetodil (soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud
allahindlused).
Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
soetusmaksumusega alates 2 tuhandest eurost. Erandiks on piiramata kasutuseaga
materiaalnet põhivara, mis võetakse arvele sõltumata maksumusest. Piiramatu kasutuseaga
põhivaradena on arvel maa, kunstiväärtused, teavikud ja keelpillid.
Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla põhivara
arvelevõtmise piirmäära, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina
(varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.
Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud vara kasutuselevõtmiseks,
v.a põhivara soetamisega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus- ja lähetuskulud, mis
kajastatakse nende tekkimisel aruandeperioodi kuluna.
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara definitsioonile,
liidetakse põhivara maksumusele.
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Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja
võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse
lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle
kasulikust tööeast.
Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:
• Hooned ja rajatised
2-10%
• Masinad ja seadmed
10-20%
• Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed 33-50%
• Muu inventar, tööriistad ja sisseseade
10-50%
Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
Immateriaalne põhivara
Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe
aasta ja soetusmaksumusega alates 2 tuhandest eurost. Immateriaalset põhivara kajastatakse
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse
langusest tulenevad allahindlused. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse
lineaarset meetodit, amortisatsioonimääraks aastas on 5-50% (tarkvara).
Bioloogilised varad
Bioloogilised varad kajastatakse soetusmaksumuses.
Ümberhindlused
Aastatel 2003 kuni 2005 viidi läbi ühekordne põhivarade ümberhindamine (sh
kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne põhivara), mis tulenes vajadusest korrigeerida
varasemaid puudujääke raamatupidamises ja võtta arvesse enne 1996. a toimunud
hüperinflatsiooni. Alates 2006. aastast viiakse täiendavaid ümberhindlusi läbi
aruandeperioodil maakatastrisse kantud maade ja muude varade osas, mis on jäänud
varasemalt arvele võtmata ja ümber hindamata.
Ümberhindluse läbiviimiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millel
turuväärtus puudub, kasutatakse jääkasendusmaksumuse meetodit. Maa võetakse arvele
maksustamishinnaga sõltumata maksumusest.
Renditud varad
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga
seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse
kasutusrendina.
Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas
või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi
tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud
juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara
omandiõiguse – sellisel juhul amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku
tööea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust
vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks.
Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
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Eraldised
Pensionieraldistena
kajastatakse
töötajatele
seaduse
alusel
tagatud
hüvitisi
pensionisuurenduste maksmiseks. Pensionisuurendused kajastatakse kuluna proportsionaalse
osa krediteerimise meetodil, mille kohaselt tekitab iga tööalase teenistuse periood lisaühiku
pensioni saamiseks vastavalt pensioni saamiseks nõutavale staažile (alates 2010. aastast).
Pensionieraldiste arvestamiseks kasutatakse Statistikaameti andmeid keskmise järelejäänud
eluea kohta ning Rahandusministeeriumi hinnanguid keskmise pensioni muutumise kohta
tulevastel perioodidel. Töötajate puhul hinnatakse lisaks, kui suur osa töötajatest lahkub töölt
enne pensionisuurenduse väljateenimist.
Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval
ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud finantsvarad
ja –kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on bilansipäeva seisuga ümber
hinnatud eurosse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside
alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on tulemiaruandes kajastatud
perioodi tulu ja kuluna.
Tulude arvestus
Kogutud maksude ja trahvide tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt tulu tekkimist
kajastavatele dokumentidele. Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik
olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu
on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes
valmidusastme meetodist. Lõivutulu kajastatakse kassapõhiselt, kuna lõivude määr on väike
ja ajavahemik lõivude laekumisest kuni toimingu teostamiseni on lühike. Intressitulu
arvestatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel.
Kulude arvestus
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisega kaasnevad
mittetagastatavad maksud ja lõivud kajastatakse soetamise momendil kuluna, mitte varade
ega varude soetusmaksumusena.
Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud
toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,
et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab
aset. Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille korral kajastatakse
sihtfinantseerimise tulu ja selle arvel tehtud kulu või põhivarade soetust mõlemaid eraldi.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse
printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate
kuludega). Varade sihtfinantseerimise korral kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna selles
perioodis, millal sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis põhivarana arvele.
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Siirded ja netovara
Riigi rahalisi vahendeid haldab Rahandusministeeriumi koosseisus olev riigikassa osakond,
kes annab riigiasutustele raha ülekannete tegemiseks ja saab riigiasutustelt neile laekunud
raha. Vastavaid rahalisi liikumisi kajastatakse siiretena. Samuti kajastatakse siiretena teiste
riigiraamatupidamiskohustuslastega tehtud muid varade, kohustuste, tulude ja kulude
vastastikuseid üleandmisi.
Tulemi täielikuks üleandmiseks kajastatakse täiendav mitterahaline siire riigikassaga, millega
viiakse tulemiaruanne nulli. See kajastatakse ühtlasi netovarade muutusena. Niisugused tulud
ja kulud, mida tulemiaruandes ei kajastata (näiteks põhivarade ümberhindlused) kajastatakse
otse netovarade muutusena.
Bilansipäevajärgsed sündmused
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad
asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja 30.05.2013. a vahel, kuid on seotud
aruandeperioodi või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.
Riigieelarve täitmise aruanne
Riigieelarve täitmise aruanne koostatakse e-riigikassa programmi andmete alusel kassapõhisel
printsiibil. Aruanne lähtub riigieelarve koostamisel arvestatud põhimõtetest, mis võivad
erineda raamatupidamise arvestuspõhimõtetest. Lisaks kassapõhisele printsiibile on suuremad
erinevused järgmised:
a) riigiraamatupidamiskohustuslase siseseid elimineerimisi ei tehta;
b) kaupade ja teenuste soetamisel lisanduv käibemaks kajastatakse koos kaupade ja teenuste
maksumusega, st nii majanduskuludena kui ka põhivara soetusena, mitte eraldi muude
kuludena;
c) materiaalse ja immateriaalse põhivara ning bioloogiliste varade soetus kajastatakse kuluna
ja nimetatud varade müügist saadud tulu kajastatakse tuluna, põhivara amortisatsiooni,
ümberhindlusi ja muid mitterahalisi liikumisi ei kajastata;
d) eelarves ja eelarve täitmisena kajastatakse täiendavalt tuluna ja kuluna Euroopa Liidu
struktuurifondidest saadavad toetused, mis liiguvad rahandusministeeriumi ja sihtasutustest
rakendusüksuste kaudu ja mida tekkepõhistes raamatupidamisaruannetes ei kajastata;
e) teistele riigiasutustele kantud raha ja neilt saadud raha kajastatakse eraldistena ja saadud
toetustena (tekkepõhises aruandluses siiretena).
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Lisa 2. Konsolideeritud asutused
Bilansi näitajad aasta lõpu seisuga Tulemiaruande näitajad aasta kohta
TegevusTegevus- Finantstulud
Varad
Kohustused Netovara
tulud
kulud
ja -kulud
2011
Kultuuriministeerium
Muinsuskaitseamet
Rahvakultuuri Keskus
Eesti Kontsert
Eesti Riiklik
Sümfooniaorkester
Eesti Filharmoonia
Kammerkoor
Eesti Ajaloomuuseum
Eesti
Arhitektuurimuuseum
Eesti Kunstimuuseum
Eesti Meremuuseum
Eesti Rahva Muuseum
Eesti Spordimuuseum
Eesti Tarbekunsti ja
Disainimuuseum
Eesti Teatri- ja
Muusikamuuseum
Eesti
Vabaõhumuuseum
Ennistuskoda Kanut
Maakonnamuuseumid
Tartu Kunstimuuseum
Eesti Riiklik
Nukuteater
Teater
Vanalinnastuudio
Teater Vanemuine
Pärnu Teater Endla
Elimineerimised
Kokku
2012
Kultuuriministeerium
Rahvakultuuri Keskus
Eesti Kontsert
Eesti Riiklik
Sümfooniaorkester
Eesti Filharmoonia
Kammerkoor
Eesti Ajaloomuuseum

61 455
6 510
493
22 249

20 375
427
27
13 132

41 080
3 083
466
9 117

2 268
316
210
3 126

-81 771
-3 293
-485
-6 543

-1 789
-18
0
-558

277

239

38

153

-2 154

0

149

91

57

321

-1 061

0

10 983

405

10 578

1 568

-1 538

0

1 595

26

1 568

85

-402

0

45 868
17 754
13 981
2 169

418
2 817
103
16

45 450
14 936
13 878
2 153

1 294
7 093
1 859
36

-6 171
-1 224
-2 148
-490

0
0
0
0

937

26

910

59

-374

0

1 039

13

1 025

63

-383

0

5 471

368

5 103

1 217

-1 980

0

1 703
18 827
1 141

25
1 024
22

1 678
17 804
1 119

114
2 256
95

-489
-3 369
-402

0
0
0

6 569

302

6 267

768

-2 084

-1

134

181

-47

1 013

-1 782

0

7 241
8 427
-3 048
231 922

1 449
236
-3 048
38 675

5 792
8 191
0
190 247

2 577
880
-210
27 162

-6 592
-1 918
210
-126 443

-8
-10
0
-2 383

88 315
104
21 934

16 649
26
11 513

71 666
78
10 422

6 397
129
3 236

-89 794
-1 454
-6 647

5 815
0
-594

309

230

78

276

-2 298

0

133

106

27

185

-986

0

11 255

406

10 849

741

-1 418

0
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Bilansi näitajad aasta lõpu seisuga Tulemiaruande näitajad aasta kohta
TegevusTegevus- Finantstulud
Varad
Kohustused Netovara
tulud
kulud
ja -kulud
Eesti
Arhitektuurimuuseum
Eesti Kunstimuuseum
Eesti Meremuuseum
Eesti Rahva Muuseum
Eesti Spordimuuseum
Eesti Tarbekunsti ja
Disainimuuseum
Eesti Teatri- ja
Muusikamuuseum
Eesti
Vabaõhumuuseum
Ennistuskoda Kanut
Maakonnamuuseumid
Tartu Kunstimuuseum
Eesti Riiklik
Nukuteater
Teater
Vanalinnastuudio
Teater Vanemuine
Elimineerimised
Kokku

34

18

16

83

-379

0

46 145
17 874
12 796
134

471
2 017
180
14

45 674
15 857
12 617
119

2 800
2 169
581
33

-6 195
-4 141
-2 119
-458

0
0
0
0

893

28

865

73

-376

0

1 027

18

1 009

63

-411

0

5 534

375

5 159

1 475

-2 310

0

285
17 531
1 169

211
641
25

75
16 890
1 144

203
2 316
111

-744
-3 597
-390

0
0
0

148

403

-255

996

-2 304

-1

126

129

-2

582

-1 165

0

367
-26
226 089

678
-26
34 112

-312
0
191 977

7 783
-1 935
28 297

-7 698
1 935
-132 949

-5
0
5 216

Kultuuriministeerium hõlmab 6 asutuse raamatupidamist alates 01.01.2012 :
- Kultuuriministeerium
- Eesti Lastekirjanduse Keskus
- Eesti Hoiuraamatukogu
- Võru Instituut
- Eesti Tervishoiu Muuseum
- Muinsuskaitseamet
Alates
01.01.2013
tsentraliseeriti
Rahvakultuuri
Kultuuriministeeriumi raamatupidamisega.

Keskuse

raamatupidamine

Kultuuriministeeriumi tsentraliseeritud asutuste kohta vt tegevusaruande lk 4.
Maakonnamuuseumid hõlmab 15 muuseumi raamatupidamist:
- Harjumaa Muuseum
- Hiiumaa Muuseum
- Iisaku Muuseum
- Järvamaa Muuseum
- Läänemaa Muuseum
- Mahtra Talurahvamuuseum
- Palamuse O.Lutsu nim Kihelkonnakoolimuuseum
- Pärnu Muuseum
- Põlva Talurahvamuuseum
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- Rannarootsi Muuseum
- Saaremaa Muuseum
- Tartumaa Muuseum
- Valga Muuseum
- Viljandi Muuseum
30.04.2012. a lõpetas tegevuse riigiasutusena Pärnu Teater Endla. 2012. a novembrikuus
alustati riigiasutuste Teater Vanemuine, Teater Vanalinnastuudio ja Eesti Riiklik Nukuteater
likvideerimismenetlusega. Samal ajal asutati uued sihtasutused: SA NO99, SA Teater
Vanemuine ja SA NUKU.
Lisa 3. Raha ja selle ekvivalendid

31.12.2012
Sularaha
Raha teel
Arvelduskontod pankades
Raha ja selle ekvivalendid kokku

31.12.2011

75
6
2 860
2 942

60
1
3 128
3 190

Kontsernivälistel kontodel oli 31.12.2012 seisuga kokku 4 tuhat eurot.
Kontserniväliseid kontosid on lubatud omada Kultuuriministeeriumil, Eesti Teatri- ja
Muusikamuuseumil ja Eesti Kunstimuuseumil.
Lisa 4. Finantsinvesteeringud
31.12.2012
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud

31.12.2011
17
17

17
17

Pikaajalise finantsinvesteeringuna kajastatakse Eesti Rahvuskultuuri Fondi ja Eesti Rahva
Muuseumi (ERM) vahel sõlmitud sihtotstarbelise eraldise annetamise lepinguga moodustati
Camilla ja Leo Kuuse nimeline fond, mille eesmärk on toetada ERM-i tegevust ning
kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd Eesti kultuuri ja rahvakultuuri
valdkonnas.

46
Tegevjuht________________

Lisa 5. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega
5.A. Nõuded ja kohustused
31.12.2012

31.12.2011

LühiPikaLühiPikaPikaPikaLühiLühiajalised ajalised ajalised
ajalised ajalised ajalised ajalised
ajalised
nõuded nõuded kohustused kohustused nõuded nõuded kohustused kohustused

Riigiraamatupidamiskohustuslased
Kohalikud
omavalitsused
Muud avalikõiguslikud isikud
Sihtasutused,
mittetulundusühingud,
tütarettevõtjad
Avaliku sektori
üksused kokku
Sidusettevõtjad
Kokku avaliku
sektori ja
sidusüksused

607

0

1 202

0

1 118

0

1 191

1

224

2

12

0

149

2

312

0

41

0

1 200

2 858

485

0

1 026

3 795

2 166

0

5 226

7 523

1 065

0

5 538

10 277

3 037

2

7 640

10 381

2 817

2

8 067

14 073
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0

3

0

0

0

5

0

3 083

2

7 643

10 381

2 817

2

8 071

14 073

5.B. Tulud ja kulud
2012
Tegevustulud

2011

Tegevuskulud

Finantstulud ja kulud

Tegevustulud

Tegevuskulud

Finantstulud ja kulud

Riigiraamatupidamiskohustuslased
Kohalikud omavalitsused
Muud avalik-õiguslikud
juriidilised isikud
Sihtasutused,
mittetulundusühingud,
tütarettevõtjad

11 647
1 014

3 019
139

0
0

2 094
1 010

2 467
125

16
0

1 151

375

0

1 075

326

0

1 881

2 252

-5 849

11 951

1 970

1 771

Avaliku sektori üksused kokku

15 693

5 785

-5 849

16 130

4 888

1 771

2

42

0

0

53

0

15 695

5 826

-5 849

16 130

4 941

1 771

Sidusüksused
Kokku avaliku sektori ja
sidusüksused
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Lisa 6. Maksud, lõivud, trahvid
Lisa 6.A. Maksu-, lõivu, trahvinõuded ja kohustused
31.12.2012
Makstud
Saadud
ettemaksed ettemaksed

Maksud
Käibemaks
Sotsiaalmaks
Üksikisiku tulumaks
Töötuskindlustusmakse
Kogumispensioni
maksed
Erisoodustused
Maamaks
Ettemaksukontode
jäägid
Muud maksud
(hasartmängumaks)
Muud maksud
(müügimaks)
Maksud kokku
Maksuvõlalt
arvestatud intressid
Maksud, lõivud,
trahvid kokku (vt
lisa 7)

31.12.2011
LühiLühiMakstud
Saadud
ajalised
ajalised
ettemaksed ettemaksed
kohustused
kohustused

109
0
0

0
0
0

41
656
346

285
0
0

0
0
0

70
653
324

0

0

77

0

0

72

0

0

28

0

0

20

0
0

0
0

0
6

0
0

0
0

5

469

0

0

386

0

0

343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

921

0

1 154

671

0

0

4

0

0

2

921

0

1 158

671

0

1 147

1 145

Lisa 6.B. Maksu- ja lõivutulud
2012
Lõivud
Ringhäälingulubade väljastamine
Muinsuskaitse tegevuslubade
väljastamine
Lõivud kokku
Maksud, lõivud, trahvid kokku

2011
0

1

6

7

6
6

8
8

2012. aastal ringhäälingulubasid ei väljastatud. Ringhäälingulubade kehtivusaeg on üldjuhul 5
aastat. 2009. aastal suur osa tegevuslubasid lõppes, mistõttu korraldati uus ringhäälingulubade
konkurss ja väljastati palju uusi lubasid. 2010 kuni 2012 olid vaheaastad, mil tegevuslubasid
väljastati vähem või ei väljastatud üldse. Järgmine ringhäälingulubade väljastamise aasta on
2014.
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Lisa 7. Muud nõuded ja kohustused
31.12.2012
31.12.2011
Lühiajaline Pikaajaline Lühiajaline Pikaajaline
osa
osa
osa
osa
Nõuded ja makstud ettemaksed
Nõuded ostjate vastu
sh brutosummas
sh ebatõenäoliselt laekuvad
Viitlaekumised
Toetuste saamisega seotud
nõuded (vt lisa 16.A)
Muud nõuded
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded (vt lisa 6.A)
Ettemakstud toetused (vt lisa
16.B)
Ettemakstud tulevaste perioodide
kulud
Muud nõuded ja makstud
ettemaksed kokku
Kohustused ja saadud
ettemaksed
Maksu-, lõivu- ja
trahvikohustused (vt lisa 6.A)
Viitvõlad
Toetuste maksmise kohustused
(vt lisa 16.B)
Muud kohustused
Toetusteks saadud ettemaksed (vt
lisa 16.A)
Muud saadud ettemaksed ja
tulevaste perioodide tulud
Muud kohustused ja saadud
ettemaksed kokku

594
595
0
3

0
0
0
0

867
872
-5
1

0
0
0
0

1 531

0

1 785

0

8

0

6

0

578

0

671

0

2 838

0

1 703

0

259

21

255

21

5 811

21

5 288

21

1 158

0

1 147

0

25

0

43

0

4 030

10 181

4 872

13 905

92

0

45

1

2 650

0

1 946

0

421

203

578

172

8 376

10 384

8 631

14 077

Toetuste nõuete ja kohustuste kohta vt selgitusi lisades 16.A. ja 16.B.
Lühiajalised ettemakstud tulevaste perioodide kulud sisaldavad erinevat liiki
tegevuskulusid, näiteks ruumide üür ja rent, perioodika tellimine, töötajate päevarahad,
lennupiletid välisreisideks, reklaamikulud, autoritasud jm.
Suuremad lühiajalised ettemakstud tulevaste perioodide kulud seisuga 31.12.2012. a on
- Kultuuriministeeriumi majandus- ja projektikulude ettemaksed
27 tuh eur
kultuuriesindajatele Helsingis, Berliinis, Londonis, Moskvas, Pariisis, Brüsselis ning muud
nende tegevusega seotud ettemaksed 14 tuh eur;
- Eesti Rahva Muuseumi ettemaks ettevõttele Pan European Networks Ldt reklaambanneri
avaldamise eest 20 tuh eur;
- Eesti Kontserdi ettemaks 2013. aastal toimuvate Saaremaa Ooperipäevade, Jõhvi
Balletifestivali ja MustonenFesti läbiviimiskulude eest 41 tuh eur;
- Eesti Filharmoonia Kammerkoori 2013. a kontsertreiside piletid ja reisikindlustus 3 tuh eur;
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- Kultuuriministeeriumi ettemaks AS-le Baltek Arendus Suur-Karja 23 rendi ja
kommunaalkulude eest 37 tuh eur;
- Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ettemaks 2013. aastal valmiva heliloomingu tellimise eest
8 tuh eur;
- Kultuuriministeeriumi ettemaks AS-le Ernst & Young Baltic 25 tuh eur seoses
lõimumisvaldkonna arengukava koostamisega;
- Kultuuriministeeriumi ettemaks 11 tuh eur seoses kultuuritoetajate tänuüritusega
30.01.2013.
Pikaajalistest ettemakstud tulevaste perioodide kuludest moodustab peamise osa ehk 19
tuh eurot Kultuuriministeeriumi kultuuriesindajatele asukohamaal üüritud korterite
deposiidid, mis tagastatakse peale lepingu lõpetamist, lõpetamise tähtajad sõltuvad lähetuste
pikkusest.
Suurema osa viitvõlgadest moodustas Eesti Meremuuseumi hoonestusõiguse tasu 20 tuh
eurot Riigi Kinnisvara AS-le.
Muudest lühiajalistest kohustusest moodustab peamise osa edasikandmisele kuuluv
piletimüügitulu (Eesti Kontsert 73 tuh eur, Teater Vanemuine 8 tuh eur).
Oluline osa saadud lühiajalistest ettemaksetest on väljaostetud piletid ja kinkekaardid
riigiteatrite ja Eesti Kontserti 2013. aasta etendustele, mis seisuga 31.12.2011. a oli 375 tuh
eurot (sealhulgas Eesti Kontsert 195 tuh eur ja Eesti Riiklik Nukuteater 140 tuh eur) .
Pikaajalised saadud ettemaksed 2012. aastal on
- Riigikinnisvara AS-lt Meremuuseumile Lennusadama investeeringute ettemaks 200 tuh eur,
2011. aastal oli ettemaks 168 tuh eurot.
Hankijatele tähtajaks tasumata kohustusi oli seisuga 31.12.2012. a 4 tuh eur, ka 2011. aasta
lõpul oli tähtajaks tasumata arveid 3 tuh eurot.
Bilansis kajastamata nõudeid oli seisuga 31.12.2012. a 14 tuhat eurot, millest 13, 9 uh eurot
moodustas Eesti Rahva Muuseumi poolt komisjonimüüki antud trükised ja meened. 2011.
aasta lõpus oli bilansis kajastamata nõudeid 15 tuhat eurot.
Sündmused peale bilansipäeva:
- On käimas vahekohtumenetlus Nordecon AS-i hagis Eesti Meremuuseumi vastu
võlgnevuse, alusetu rikastumise ja viivise nõudes. Nordecon AS esitas 17.07.2012 Eesti
Meremuuseumi vastu Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtule hagiavalduse
võlgnevuse ja alusetu rikastumise nõudes. Hageja täpsustas nõuet 15.08.2012 avaldusega,
mille tulemusena on esitatud hagi summas 2 398 tuh eurot ja viivise nõudes (viivis
17.07.2012 seisuga 86 tuh eurot). Eesti Meremuuseum esitas hagiavalduse vastuse
arbitraažikohtule 2013. Aastal. Arbitraažikohtu istung toimub 12. ja 19.06.2013.
-

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus tegi 12.03.2013 otsuse projektile „Eesti
Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone osaline ümberehitus ja püsiekspositsiooni uuendamine“
toetuse osalise tagasinõudmise ja taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta. Otsusega
loeti projektis mitteabikõlblikuks kuluks 164 tuh eurot, millest toetus moodustab 137 tuh
eurot ja omafinantseering 27 tuh eurot. Lisaks keelduti Eesti Ajaloomuuseumile
lõpparuandes märgitud toetuse kogusumma väljamaksmisest summa 2 tuh euro ulatuses.
Eesti Ajaloomuuseumilt nõuti summas 135 tuh eurot ning intress tagasi. Eesti
Ajaloomuuseum maksis 18.03.2013. a nõutud summa tagasi. Otsuse peale vaiet ei
esitatud.
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Lisa 8. Varud
31.12.2012
Ostetud kaubad müügiks
Tooraine ja materjal
Lõpetamata toodang
Valmistoodang
Varud kokku

31.12.2011
166
15
37
33
252

168
31
23
37
260

Müügiks ostetud kaubad on müügi eesmärgil soetatud trükised ja meened. Suurimad
müügiks ostetud varud on Eesti Meremuuseumil (56 tuh eur), maakonnamuuseumitel (43 tuh
eur) ja Eesti Vabaõhumuuseumil (45 tuh eur).
Valmistoodangu moodustab Eesti Rahva Muuseumi väljaantud trükised (29 tuh eurot) ja
Eesti Filharmoonia Kammerkoori poolt tehtud CD-d (4 tuh eur).
Tooraine ja materjalidena on arvel lavastusmaterjalide jäägid ja kohvikutele ostetud
toiduained.
Lõpetamata toodanguna on kajastatud Eesti Rahva Muuseumi koostamisel olevad trükised.
(koguteos „Setomaa I. Loodus“ ).
Lisa 9. Osalused sihtasutustes

SA Vanalinna Teatrimaja
Eesti Filmi SA
Virumaa Muuseumid SA
SA Tartu Jaani Kirik
Muuseumiehituse SA
Eesti Laulu- ja Tantsupeo
SA
SA UNESCO Eesti
Rahvuslik Komisjon
SA Narva Aleksandri
Kirik
SA Eesti Draamateater
SA Rakvere Teatrimaja
SA Vene Teater
SA Ugala Teater
SA Tehvandi Spordikeskus
SA Kultuurileht
SA Jõulumäe
Tervisekeskus
Eesti Rahva Muuseumi
Ehituse SA
Integratsiooni ja
Migratsiooni SA Meie
Inimesed
SA Teater Vanemuine

Osalus
Tulem
netovaras
Soetused ja
kapitaliosaluse
perioodi
likvideerimised
meetodil
alguses
518
-93
211
71
34
2 667
316
12
4
2 286
127

Osalus
netovaras
perioodi
lõpus
426
316
2 983
16
2 412

798

147

945

15

2

17

-2

24

9 627
3 323
6 941
4 625
15 134
331

-493
237
151
1 179
2 025
1

9 134
3 560
7 092
5 804
17 159
333

2 729

68

2 797

-70

1 026

96

-990

259
10 989

-36
-84

176

-32

10 958
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Osalus
netovaras
perioodi
alguses
SA Teater NO99
SA Teater Pärnu Endla
SA NUKU
SA Narva Muuseum
Kokku

Tulem
Soetused ja
kapitaliosaluse
likvideerimised
meetodil
87
8 162
443

50 431

18 858

210
2 085
5 849

Osalus
netovaras
perioodi
lõpus
87
8 372
443
2 085
75 138

2012. a asutati viis sihtasutust: SA Teater Pärnu Endla, SA Teater Vanemuine, SA Teater
NO99, SA NUKU ja SA Narva Muusem.
2012. aastal likvideeriti Eesti Rahva Muuseumi Sihtasutus.
Vaata tegevusaruande lk nr 19-27.
Lisa 10. Kinnisvarainvesteeringud
2012
Bilansiline väärtus perioodi algul
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus
Perioodi liikumised
Ümberklassifitseerimine materiaalsest
põhivarast
Ümberklassifitseerimine materiaalse põhivara
gruppi
Mitterahalise sissemaksena üleantud varad
Varade saamine mitterahalise sissemaksena
Amortisatsioon ja allahindlused (vt lisa 23)
Perioodi liikumised kokku
Bilansiline väärtus perioodi lõpul
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus

2011
4 210
-217
3 994

4 808
-296
4 512

3

124

0

-607

-1 667
974
-188
-877

0
0
-35
-518

3 209
-92
3 117

4 210
-217
3 994

2012
Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt (vt lisa
17)
Kinnisvarainvesteeringute halduskulud (vt lisa
21)
Renditulu katkestamatutelt rendilepingutelt
tulevastel perioodidel
Järgmisel majandusaastal
2. kuni 5. aastal
Peale 5.aastat

2011
120

118

16

16

2012

2011
4
0
0

35
51
63

2012. aastal kinnisvarainvesteeringute soetusi ega parendusi ei olnud.
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2012. aastat iseloomustab varade üleandmine Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile (kajastatud
üleandmisena
mitterahalise
sissemaksena).
Kultuuriministeeriumi
valitsemisala
kinnisvarainvesteeringutest anti üle järgmised objektid: Ennistuskoda Kanuti Rataskaevu
1/Voorimehe 9; Eesti Hoiuraamatukogu rendipinnad Suur-Sõjamäe 44 a; Muinsuskaitseameti
Pikk tn 2. Lisaks läksid Riigi Kinnisvara Aktsiseltsile üle Eesti Rahva Muuseumi
Sihtasutusele kuulnud, kuid SA likvideerimise tagajärjel Eesti Rahva Muuseumile üle läinud
objektid: Juhan Liivi 3, 5 ja 7, Veski 26, Karl Ernst von Baeri 17 ja Näituse 6.
Saaremaa Muuseum klassifitseeris materiaalsest põhivarast kinnisvarainvesteeringutesse (3
tuh eur) muuseumi valduses oleva kiviraietöökojaga seotud täiendavad tööd.
Seoses üleandmisega RKAS-le pole Kultuuriministeeriumi valitsemisalas enam rendile
antavaid kinnisvarainvesteeringuid.
Lisa 11. Materiaalne põhivara
Maa

Bilansiline väärtus perioodi
alguses
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus

Hooned
Masinad ja
ja
seadmed
rajatised

8 887 128 599
0 -20 871
8 887 107 728

Lõpetamata
tööd ja ettemaksed

Muu
põhivara

Kokku

5 606
-4 475
1 132

35 107
-6 652
28 455

21 999
0
21 999

200 198
-31 997
168 200

Aruandeperioodi liikumised
Soetused ja parendused, sh
Siirded
Ümberklassifitseerimine
kinnisvarainvesteeringutesse

0
1

86
21

1 229
155

2 814
-23

7 724
0

11 854
155

0

0

0

0

-3

-3

Mitterahalise
sihtfinantseerimisena üle antud

0

-10

-61

0

0

-72

Mitterahalise
sihtfinantseerimisena saadud

0

46

0

0

0

46

-1
-32 271
772

-1 144

-664

-1 341

-37 193

Mitterahalise sissemaksena üle
antud osaluste soetamiseks
Saadud mitterahalise
sissemaksena netovarasse
Amortisatsioon ja allahindlused
(vt lisa 23)
Ümberklassifitseerimine põhivara
klasside vahel
Mahakandmine jääkväärtuses (vt
lisa 23)
Liikumised kokku
Bilansiline väärtus perioodi
lõpus
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus

0

0

12

0

0

12

0

-3 668

-567

-825

0

-5 059

0

13 483

1 636

2 293

-17 421

-9

0

0

-24

-3

0

-27

-1
-22 314
771

1 236

3 593

-11 040

-30 296

7 116 103 887
0 -18 473
7 116 85 414

6 243
-3 876
2 367

37 799
-5 750
32 048

10 959
0
10 959

166 004
-28 099
137 905
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Renditulu katkestamatutelt
kasutusrendilepingutelt
tulevastel perioodidel
Järgmisel majandusaastal

31.12.2012 31.12.2011
0

5

Olulisemad soetused 2012. aastal:
- Eesti Ajaloomuuseum teostas ehitustöid seoses Maarjamäe lossi ja teiste Pirita tee hoonetega
summas 506 tuh eur;
- Eesti Kunstimuuseum tegi ehitustöid Niguliste muuseumis summas 861 tuh eur ja Kadrioru
muuseumis summas 886 tun eur;
- Eesti Meremuuseumi poolt Lennusadama väljaehitamisega seotult tehti täiendavaid töid
summas 1 752 tuh eur;
- Pärnu Muuseumi Aida 3 summas 427 tuh eur;
- Tervishoiu Muuseumi hoone renoveerimis- ja ehitustöid tehti summas 1 014 tuh eur (tööd
anti 2012. a lõpus üle RKAS-le)
- Teater Vanemuine tegi suure ja väikese maja täiendavaid projekteerimis- ja remonttöid
summas 3 497 tuh eur;
- kunstiväärtuste soetused 144 tuh eur (sealhulgas teavikud 11 tuh eur).
Olulisema saadud siirdena on kajastatud Kultuuriministeeriumile Statistikaameti poolt antud
sülearvutid jääkväärtuses 122 tuh eur . Kultuuriministeerium jagas need omakorda edasi enda
haldusala asutustele (jääkväärtuses 62 tuh eur) ja kohalike omavalitsuste raamatukogudele
(jääkväärtuses 60 tuh eur).
2012. aastat iseloomustab varade üleandmine Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile (vaata ka lisa
10).
Mitterahalise sissemaksena netovarasse kajastatakse varade üleandmist Riigi Kinnisvara
AS-le järgmised objektid:
- Arhitektuurimuuseumi Ahtri 2;
- Rahvakultuuri Keskuse Jüri Vilmsi 55;
- Eesti Rahva Muuseumi Kuperjanovi 9; Narva mnt 173a; Veski 32; Tila küla Ermi Kinnistu;
- Eesti Spordimuuseumi Rüütli 15;
- Eesti Riikliku Nukuteatri Lai1/Nunne 4;
- Eesti Tervishoiumuuseumi Lai 28 ja Lai 30;
- Muinsuskaitseameti Uus 18;
-Võru Instituudi Tartu 48;
- Pärnu Muuseumi Aida 3 ja Voldemar Jannseni 37.
Teise olulise osa mitterahalisest sissemaksest moodustavad varade üleandmised 2012. a
loodud sihtasutustesse (SA Teater Vanemuine, SA Teater NO99 ja SA NUKU).
Olulisemad ümberklassifitseerimised:
- Eesti Ajaloomuuseum klassifitseeris löpetamata tööde ja ettemaksete alt valminud tööde
alla 433 tuh eur seoses Maarjamäe lossi ja teiste Pirita tee hoonetega
(ümberklassifitseerimine lõpetamata tööde ja ettemaksete grupist hoonete ja rajatiste gruppi
72 tuh eur; masinate ja seadmete gruppi 195 tuh eur ja muu põhivara gruppi 166 tuh eur);
- Eesti Meremuuseumi Lennusadama
maksumusele liideti
10 581 tuh eurot
(ümberklassifitseerimine lõpetamata tööde ja ettemaksete grupist hoonete ja rajatiste gruppi 7
177 tuh eur; masinate ja seadmete gruppi 1 406 tuh eur ja muu põhivara gruppi 2 023 tuh eur);
- Pärnu Muuseumil valmis Aida 3 muuseumihoone, millega seotult klassifitseeriti lõpetamata
tööde ja ettemaksete grupist 2 287 tuh eurot hoonete ja rajatiste gruppi (objekt anti üle RKASle);
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- Teater Vanemuises suure ja väikese maja maksumus suurenes 3 786 tuh euro võrra;
Tulevasteks perioodideks on sõlmitud hankelepinguid 487 tuh euro eest. Neist suurim
võetud kohustus on Eesti Meremuuseumil.
Eesti Meremuuseum on sõlminud lepinguid Lennusadama vesilennukite angaari
projekteerimiseks, ehitamiseks ja arenduseks kokku 331 tuh eur, tähtaeg 2015.a;
Lisa 12. Immateriaalne põhivara
Lõpetamata
tööd

Tarkvara
Bilansiline väärtus perioodi alguses
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus
Aruandeperioodi liikumised
Soetatud
Siirded
Lõpetamata tööde arvele võtmine
Ümberklassifitseerimine põhivara klasside
vahel
Amortisatsioon ja allahindlus (vt lisa 23)
Liikumised kokku
Bilansiline väärtus perioodi lõpus
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus

Kokku

824
-374
450

70
0
70

894
-374
520

101
1
32

54
0
-32

155
1

9

0

9

-147
-4

0
22

-147
18

949
-503
445

70
0
92

1 019
-503
538

Olulisemate soetustena on kajastatud muuseumide infosüsteemile MuIS lisandunud
parendused 49 tuh eur, rahvaraamatukogude tarkvara URRAMi parendused 39 tuh eurot.
Muinsuskaitseamet võttis arvele kultuurimälestiste riikliku registri tarkvara summas 10 tuh
eurot.
Lisa 13. Bioloogilised varad
Perioodi
alguses
Hobused
Kokku bioloogilised varad

Amortisatsioon

Soetus
3
3

4
4

Perioodi
lõpus
6
6

Bioloogilise varana on kajastatud Eesti Vabaõhumuuseumi poolt 2008. aastal soetatud hobune
väärtusega 3 tuh eurot ja 2012. aastal soetatud hobune väärtusega 4 tuh eurot.
Bilansis kajastamata bioloogilisi varasid ei ole.
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Lisa 14. Eraldised
Kasutatud Lisandunud
Arvestatud
perioodi
perioodi
intressikulu
jooksul
jooksul

Perioodi
algul
2012
Avaliku teenistuse
pensionisuurenduse eraldis,
sh
lühiajalised
pikaajalised

683

-77

683

3
-80

66

66

Perioodi
lõpul

35

707

35

3
704

Avaliku teenistuse seaduse alusel arvestatud pensionieraldised võeti Kultuuriministeeriumis ja
Muinsuskaitseametis arvele seisuga 31.12.2009.
2012. aastal võeti pensionieraldiste arvestamisel arvesse 102 töötajat sealhulgas lahkus 8
töötajat. 2011. aastal toimus pensionieraldiste arvestuspõhimõtte muutus, millest tulenevalt
peetakse nende töötajate kohta arvestust jätkuvalt Kultuuriministeeriumis.
Lisa 15. Laenukohustused
15.A. Järelejäänud tähtaja järgi
Sildfinantseerimine
Laenukohustused 31.12.11
Tähtajaga kuni 1 aasta
Pikaajalised kohustused, sh
tähtajaga 1-5 aastat
tähtajaga üle 5 aasta
Kokku
Laenukohustused 31.12.12
Tähtajaga kuni 1 aasta
Pikaajalised kohustused, sh
tähtajaga 1-5 aastat
tähtajaga üle 5 aasta
Kokku

Kapitalirent

Faktooring

Kokku

741
0
0
0
741

1 255
10 278
3 314
6 964
11 534

444
396
396
0
841

2 440
10 675
3 710
6 964
13 115

1 230
0
0
0
1 230

855
9 341
3 149
6 191
10 196

396
0
0
0
396

2 482
9 341
3 149
6 191
11 823
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15.B. Laenukohustuste liikumine

31.12.2010
Saadud uusi laene
Tagasi makstud
31.12.2011
Saadud uusi laene
Tagasi makstud
Kohustuste üleminek
sihtasutustele
31.12.2012

Sildfinantseerimine
0
741
-33
707
1 100
-577

Intressikulu 2011.a
Keskmine intressimäär (%)
Intressikulu 2012.a
Keskmine intressimäär (%)

Kapitalirent
8 474
3 835
-775
11 534
0
-1 255

Faktooring
1 724
0
-884
841
0
-444

Kokku
10 198
4 575
-1 692
13 082
1 100
-2 277

0

-82

1 230

10 196

396

11 823

35
0
35
0

511
7,34
563
5,34

66
5,33
36
5,75

613
6,34
634
5,55

-82

2012.a ei sõlmitud ühtegi uut kapitalirendilepingut ja lõppes 11 lepingut. 2013. aastasse
üleminevaid lepinguid on 15, sellest Eesti Kontserdil 13 ja Eesti Riiklikul Nukuteatril 2.
Nukuteatri kohustusi jätkab SA NUKU.
2012.ei sõlmitud uusi faktooringlepinguid ja lõppes 1 leping . 2013. aastasse üleminevad 10
lepingut kuuluvad Eesti Kontserdile.
Laenudena on kajastatud Rahandusministeeriumilt saadud sildfinantseerimine. 2012. aastal
said sildfinantseerimist Eesti Vabaõhumuuseum 261 tuh eur, Harjumaa Muuseum 24 tuh eur,
Eesti Meremuuseum 265 tuh eur, Ennistuskoda Kanut 162 tuh eur, Muinsuskaitseamet 78 tuh
eur ja Kultuuriministeerium 310 tuh eur. Sildfinantseerimist tagastati 2012. aastal 577 tuh
eur.
Harjumaa Muuseum ja Vabaõhumuuseum said sildfinantseerimist seoses Euroopa Liidu
ERDG Regionaal vahenditest finantseeritava projekti "HELTH" (rehielamute inventuur ja
hoonete uurimine) elluviimiseks. Kultuuriministeerium sai sildfinantseerimist seoses
Euroopa Komisjoni Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist (EIF)
rahastatud tegevuste elluviimiseks. Eesti Meremuuseum ja Muinsuskaitseamet said
sildfinantseerimist seoses projektiga (Shipwreck Heritage) Shipwreck Kultuurivaldkond
(Shipwreck Heritage) - Digitaliseerimine ja avatud ligipääs merendusajaloo allikaile
(Uppunud laevavrakkide registri koostamine). Lisaks sai Meremuuseum sildfinantseerimist
seoses Lennusadama arendamisega kaasaegseks ja terviklikuks merenduse ja tehnikaajaloo
muuseum-külastuskompleksiks (Lennusadama arendusprojekti II etapp. Ennistuskoda Kanut
sai sildfinantseerimist Kesk-Läänemere programm INTERREG programmi tegevusteks
seoses projektiga "Maakirikute jätkusuutlik haldamine" ("Sustainable Management of
Historic Rural Churches at the Baltic Sea Region").
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Lisa 16. Saadud ja antud toetused
16.A. Saadud toetused
Jääk perioodi alguses
Arvestatud
Saadud
tulu
Nõuded
ettemaksed
2011
Saadud toetused
Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks, sh
välismaine sihtfinantseerimine
välismaise sihtfinantseerimise
vahendamine
Põhivara soetuseks saadud
sihtfinantseerimine
välismaine sihtfinantseerimine
välismaise sihtfinantseerimise
vahendamine
Mittesihtotstarbeline
finantseerimine
Saadud toetused kokku (vt
lisa 7)
2012
Saadud toetused
Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks, sh
välismaine sihtfinantseerimine
välismaise sihtfinantseerimise
vahendamine
Põhivara soetuseks saadud
sihtfinantseerimine
välismaine sihtfinantseerimine
välismaise sihtfinantseerimise
vahendamine
Mittesihtotstarbeline
finantseerimine
Saadud toetused kokku (vt
lisa 7)

Jääk perioodi lõpus
Saadud
Nõuded
ettemaksed

859

966

3 494

1 455

1 179

0

801

2 386

1 441

1 163

655

0

1 132

1 091

0

6

4 503

13 373

329

767

0

3 794

11 273

329

188

103

0

423

0

0

0

0

160

0

0

864

5 468

17 028

1 785

1 946

1 455

1 179

4 449

1 519

1 510

1 441

1 163

1 540

1 517

1 431

1 091

0

1 901

1 065

623

329

767

12 059

6

1 140

329

188

8 341

6

1 140

0

0

2 951

0

0

0

0

263

6

0

1 785

1 946

16 771

1 531

2 650

Tegevuskuludeks saadud välismaise sihtfinantseerimise olulisemad tulud 2012. aastal:
- Saastekvootide (CO2) müügist saadud toetused 403 tuh eur renoveeritavate objektide
projektijuhtimise teenuse jaoks (2011. a 252 tuh eur);
- Euroopa Liidu toetus 252 tuh eur läbi finantsmehhanismi "Kesk-Läänemere programm
INTERREG" Vabaõhumuuseumile, Maa-arhitektuuri ja -maastiku uurimis- ja
nõustamistegevusteks (2011. a 190 tuh eur);
- Euroopa Liidu toetus Eesti Meremuuseum i projektile SHIPWHER laevavrakkide
uurimiseks 122 tuh eur (2011. a 69 tuh eur);
- Ettevõtluse Arendamise SA kaudu saadi toetusi summas 101 tuh eur (2011. a 136 tuh eur),
sh Eesti Kunstimuuseum 22 tuh eur turunduse projektiks, Saaremaa Muuseum Kuressaare
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kindluse rajamiseks 32 tuh eur, Harjumaa Muuseum A.Adamsoni Ateljeemuuseumi
tegevuskuludeks 4 tuh eur, Eesti Meremuuseum 35 tuh eur lennusadama väljaarendamiseks,
Eesti Vabaõhumuuseum 8 tuh eur maa-arhitektuuri projektide koolitustele;
- Rahandusministeeriumi kaudu toetati Kultuuriministeeriumi arhitektuuriprojekti "Eesti
20.saj. väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs" 70 tuh eur ( 2011. a 25 tuh eur);
- Saksa Ajaloomuuseumilt Eesti Kunstimuuseumi näituseks "Kriitika ja kriisid" 52 tuh eur;
- Euroopa Komisjoni Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist (EIF)
saadud 36 tuh eur Kultuuriministeeriumile tegevuskuludeks;
- Põhjamaade Ministrite Nõukogust Eesti Riiklikule Nukuteatrile 34 tuh eur projektiks
"Different Cultures, One Language – Northern and Easten European Network of Puppet Art
Centres" ehk "Erinevad kultuurid, üks keel"
- lähetuskulude kompensatsioon Euroopa Liidu institutsioonide jm töögruppide koosolekutel
osalemise eest 40 tuh eur (2011. a 38 tuh eur);
- Taani Kultuuriagentuurilt Kultuuriministeeriumi IT-projekti CARRARE (programm
Kultuurimälestiste riikliku registri andmete kättesaadavaks tegemisele üle Euroopa) kuludeks
27 tuh eur;
- Itaalia Majandusministeeriumilt Kultuuriministeeriumi IT-projektideks ATHENA
(muuseumikogude digitaliseerimise arendamine) ja DC-NET (koostööprogramm
infrastruktuuri haldajate ja kultuuripärandi institutsioonide vahel) kuludeks 16 tuh eur (2011.
a 34 tuh eur);
- Riigi Infosüsteemi Ameti kaudu toetati infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe (ISKE)
rakendamist Kultuuriministeeriumis summas 15 tuh eur;
- SA Innove toetus Pärnu muuseumile 7 tuh eur projektiks "Kvalifitseeritud tööjõu
suurendamise tsentraalse museaalide infosüsteemi MuIS rakendamisel";
- Euroopa Sotsiaalfondi toetus Rahvakultuuri Keskuse projektiks "Täiskasvanute koolitus
vabahariduslikes koolituskeskustes" 9 tuh eur (2011. a 27 tuh eur).
Tegevuskuludeks antud kodumaistes toetustes kajastuvad mitmeteks erinevateks
kultuuriüritusteks saadud toetused, sh Eesti Kultuurkapitalilt 379 tuh eur (2011. a 320 tuh
eur), Jõhvi Vallavalitsuselt 161 tuh eur (163 tuh eur),Tartu Linnavalitsuselt 45 tuh eur (2011.
a 55 tuh eur), Kuressaare Linnavalitsuselt 19 tuh eur (2011. a 19 tuh eur), äriühingutelt 14 tuh
eur (2011. a 33 tuh eur ) ja mittetulundusühingutelt 21 tuh eur (2011. a 15 tuh eur).
Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks:
- Saastekvootide (CO2) müügist saadud toetused 7 189 tuh eur (2011. a 1 044 tuh eur), sh
Eesti Tervishoiu Muuseumi hooned 1 122 tuh eur (2011. a 433 tuh eur), Teater Vanemuise
Suur ja Väike maja 3 698 tuh eur (2011. a 265 tuh eur), Eesti Kunstimuuseumi hoone ja
Niguliste Kirik 1 442 tuh eur (2011. a 120 tuh eur), Viljandi Muuseumi Helilooja Mart Saare
Muuseum 374 tuh eur (2011. a 110 tuh eur), Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe loss 493 tuh
eur (2011. a 9 tuh eur) ja Rahvakultuuri Keskuse hoone 60 tuh eur;
- läbi Ettevõtluse Arendamise SA sai toetust Saaremaa Muuseum Kuressaare kindluse
ehituseks 578 tuh eur (2011. a 311 tuh eur) ja Pärnu Muuseum muuseumi peahoone (Aida 3)
ehituseks 556 tuh eur (2011. a 1 085 tuh eur).
Põhivara soetuseks saadud kodumaine toetus:
- Eesti Kultuurkapitali toetus Eesti Rahva Muuseumile uue hoone ehituse ja näituse
ettevalmistuseks 296 tuh eur (2011. a 431 tuh eur);
- Jõhvi Linnvalituse toetus Eesti Kontserdi Jõhvi Kontserdimaja ehitusetöödeks 256 tuh eur
(2011. a 256 tuh eur);
- Pärnu Linnavalitsuse toetus Eesti Kontserdi Pärnu Kontserdimaja ehitustöödeks 64 tuh eur
(2011. a 128 tuh eur);
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Välismaise sihtfinantseerimise vahendamisest moodustab peamise osa:
- Saastekvootide (CO2) müügist saadud toetus (vahendajaks Kultuuriministeerium)
teatribusside ja -valgustite soetamiseks. Toetused anti edasi SA-le Ugala Teater, Eesti
Kontserdile, SA-le Endla Teater, SA-le Rakvere Teatrimaja, SA-le Vene Teater, Teatrile
Vanalinnastuudio, Eesti Riiklikule Nukuteatrile ja Teater Vanemuisele, sh tegevuskuludeks
(hankekuludeks, busside kindlustuseks ja bilansiväliseks inventariks) 718 tuh eur ja
põhivarade soetuseks 2 951 tuh eur.
- Euroopa Komisjoni Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist (EIF)
saadud 643 tuh eur (2011. a 812 tuh eur), mis anti edasi Integratsiooni ja Migratsiooni SA-le
tegevuskuludeks. Seisuga 31.12.2012 jäi nõudena Euroopa Komisjoni vastu ülesse 1 066 tuh
eurot;
- Euroopa Liidu toetus projektile SHIPWHER laevavrakkide uurimiseks 118 tuh eur (2011. a
120 tuh eur) (vahendajaks Muinsuskaitseamet);
- Euroopa Liidu toetus 350 tuh (2011. a 113 tuh eur) läbi finantsmehhanismi "KeskLäänemere programm INTERREG" Maa-arhitektuuri ja -maastiku uurimis- ja
nõustamistegevusteks (vahendajaks Eesti Vabaõhumuuseum). Seisuga 31.12.2012 jäi
nõudena ülesse 320 tuh eurot.
Mittesihtotstarbelisest finantseerimisest moodustavad olulisema osa Eesti Kultuurkapitali
toetused erinevateks kultuuriüritusteks 250 tuh eur (2011.a 130 tuh eur).
Seisuga 31.12.2012. a moodustasid olulisema osa laekumata sihtfinantseerimise nõuetest:
-Euroopa Komisjonilt Kultuuriministeeriumile Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike
Integreerimise Fondi (EIF) vahendid 1 066 tuh eur (2011. a 1 017 tuh eur);
-Eesti Vabaõhumuuseumile laekumata finantsmehhanismi "Kesk-Läänemere programm
INTERREG" vahendid 320 tuh eur (2011. a 299 tuh eur) Maa-arhitektuuri ja -maastiku
uurimis- ja nõustamistegevusteks;
Seisuga 31.12.2012.a moodustasid saadud ettemaksetest olulisema osa:
- Ettevõtluse Arendamise SA antud toetus Meremuuseumile Lennusadama arendamiseks ja
ehituseks 1 080 tuh eur (2011. a 784 tuh eur);
- Ettevõtluse Arendamise SA antud toetus Eesti Ajaloomuuseumile Suurgildi hoone Pikk tn
17 renoveerimiseks 336 tuh eur (2011. a 336 tuh eur);
-Kultuuriministeeriumile Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi (EIF)
programmi tegevusteks antud vahendid 629 tuh eur (2011. a 190 tuh eur).
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16.B. Antud toetused
Jääk perioodi alguses
Jääk perioodi lõpus
Arvestatud
Tasutud
Tasutud
kulu
Kohustused
Kohustused
ettemaksed
ettemaksed
2011
Sotsiaaltoetused, sh
preemiad, stipendiumid
muud autasud
Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks, sh
välismaise sihtfinantseerimise
vahendamine
välismaise sihtfinantseerimise
kaasfinantseerimine
Sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks, sh
välismaise sihtfinantseerimise
vahendamine
Mittesihtotstarbeline
finantseerimine
Antud toetused kokku
2012
Sotsiaaltoetused, sh
preemiad, stipendiumid
muud autasud
Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks, sh
välismaise sihtfinantseerimise
vahendamine
välismaise sihtfinantseerimise
kaasfinantseerimine
Sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
välismaise sihtfinantseerimise
vahendamine
Mittesihtotstarbeline
finantseerimine
Antud toetused kokku (vt lisa
7)

0
0
0

0
0
0

718
591
127

0
0
0

0
0
0

4 098

18 116

40 354

1 199

15 137

0

674

1 104

188

640

306

0

269

216

0

0

4 534

7 669

495

3 639

0

103

423

0

0

244

0

29 506

9

0

4 342

22 650

78 247

1 703

18 777

0
0
0

0
0
0

815
767
48

1 199

15 137

41 269

2 674

10 919

188

640

1 456

623

414

216

0

205

210

0

495

3 639

9 695

164

3 293

0

0

1 617

0

0

9

0

30 474

0

0

1 703

18 777

82 252

2 838

14 212

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 2012. aastal:
- Kultuuriministeerium andis toetusi kokku 37 732 tuh eur (2011.a 38 091tuh eur) eest
kultuuri- ja spordiasutuste jätkusuutlikkuse tagamiseks, oluliste kultuuri- ja spordiürituste
korraldamiseks ja kultuurilise mitmekesisuse ning lõimumisvaldkonna tegevusteks. Tagasi
nõuti 7 tuh eur kasutamata jääke;
- Muinsuskaitseamet toetas kultuurimälestiste omanikke nende kasutuses oleva vara
hooldamiseks, restaureerimiseks jms 733 tuh eur (2011.a 764 tuh eur) eest;
- Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus toetas olulisi maakondlikke rahvakultuuriüritusi
956 tuh eur (2011.a 63 tuh eur).
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Alates 01.01.2012 suunas Kultuuriministeerium rahvakultuurialaste toetusprogrammide
menetlemise Rahvakultuuri Keskusesse. Sellest tulenevalt toetuste andmise maht 2012. aastal
vähenes Kultuuriministeeriumis ja suurenes Rahvakultuuri Keskuses.
Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine, vt selgitust lisa 16A.
Kaasfinantseerimise kuluna on kajastatud Integratsiooni ja Migratsiooni SA-le Meie
Inimesed antud 205 tuh eur Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi
(EIF) projektide elluviimiseks (2011.a 269 tuh eur). Seisuga 31.12.2012.a jäi ettemaksunõue
Integratsiooni- ja Migratsiooni SA Meie Inimesed vastu 210 tuh eur (2011. a 188 tuh eur).
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks:
Kultuuriministeerium on toetanud kohalike omavalitsuste investeeringuid 2 538tuh eur
(2011.a 2 351tuh eur), Eesti Rahvusringhäälingut (ERR) 2 337 tuh eur (2011.a 2 502 tuh eur),
mittetulundusühinguid 706 tuh eur (2011.a 823 tuh eur). Kultuuriministeerium toetas veel
valitsemisalas olevate sihtasutuste ja Rahvusooper Estonia investeeringuid 1 686 tuh eur
(2011. a 898 tuh eur), sh laenude tagasimakseid, mis on võetud renoveerimise ja ehitustööde
eesmärgil. Seisuga 31.12.2012.a garanteerib ministeerium valitsemisala sihtasutuste ja
Rahvusooper Estonia investeeringute ja võetud laenude rahastamist 13 624 tuh euroga (2011.
a 17 818 tuh eur), millest 3 443 tuh eur on 2013.a maksed ja 10 181 tuh eurot järgnevate
perioodide maksed.
Muinsuskaitseamet toetas kultuurimälestiste omanikke nende kasutuses oleva vara
hooldamiseks, restaureerimiseks jms 701 tuh euroga (2011. a 506 tuh eur).
Mittesihtotstarbelise finantseerimisena on kajastatud toetused tegevuskuludeks
valitsemisala avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja sihtasutustele 30 128 tuh eur (2011.a
29 185 tuh eur) ning liikmemaksud rahvusvahelistes organisatsioonides (vt aruande lk 26) ja
muudes rahvusvahelistes koostöövormides 335 tuh kr (2011.a 321 tuh eur).
Täiendav bilansiväline informatsioon tulevikus saadava ja antava sihtfinantseerimise kohta
31.12.2012
31.12.2011
Saadaolev sihtfinantseerimine, sh
7 122
6 302
välismaine sihtfinantseerimine
2 405
5 424
välismaise sihtfinantseerimise vahendamine
4 717
878
Antav sihtfinantseerimine, sh
717
878
välismaise sihtfinantseerimise vahendamine
717
878

Välismaise sihtfinantseerimise vahendamisena kajastatakse:
-Vabaõhumuuseumil saada olevat toetust Euroopa Liidult (ERDG) 717 tuh eur läbi projektide
"HELTH – Tervislik ja energiasäästlik elukeskkond ajaloolistes elumajades" ja "FaBBI Puidu seen- ja mardikakahjustused Läänemere saarte ja rannikuala hoonetes" rehielamute
inventuuriks ja hoonete uurimiseks. Toetust vahendatakse näiteks Harjumaa Muuseumile,
SA-le Eesti Mükoloogia Uuringute Keskus, Tallinna Tehnika Ülikoolile, Eesti Maaülikoolile,
Gotlandi Ülikoolile ja Aalto Ülikoolile.
- Kultuuriministeeriumi saadaolevat Norra finantsmehhanismi toetust summas 4 000 tuh eur
projekti "Kultuuripärandi säilitamine ja taastamine" ("Conservation and Revitalisation of
Cultural and Natural Heritage") jaoks. Toetuse lõppkasusaajad on on Eestis registreeritud
juriidilised isikud, kes on mõisakoolide omanikud, mõisakooli ja koolina kasutuses oleva
mõisa kompleksiga seotud MTÜd või väikeettevõted.
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Muu saadaolev välismaine sihtfinatseerimine:
- Eesti Meremuuseumil on saamata Ettevõtluse Arendamise SA-lt 498 tuh eurot seoses
lennusadama väljaehitamisega;
-Saaremaa Muuseumil on saamata Ettevõtluse Arendamise SA-lt 1 1 367 tuh eur seoses
Kuressaare kindluse ehituse- ja arendustegevusega;
-Vabaõhumuuseumil Euroopa Liidult (ERDG) 764 tuh eur läbi projektide "HELTH –
Tervislik ja energiasäästlik elukeskkond ajaloolistes elumajades" ja "FaBBI - Puidu seen- ja
mardikakahjustused Läänemere saarte ja rannikuala hoonetes" rehielamute inventuuriks ja
hoonete uurimiseks.
Lisa 17. Kaupade ja teenuste müük
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest, sh
raamatukogude tasulised teenused
muuseumide ja näituste tasulised teenused
etendus- ja kontsertasutuste tasulised teenused
reklaami müügi tulud
muud tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest
Tulud haridusalasest tegevusest, sh
tulu teadus- ja arendustegevusest
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud, sh
tulu elektrienergia müügist
tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest
tulu soojuse ja kütte müügist
muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest
Üüri ja renditulud, sh
üür ja rent kinnisvarainvesteeringutelt (vt lisa 10)
üür ja rent eluruumidelt
üür ja rent mitteeluruumidelt
Õiguste müük, sh
hoonestusõiguse seadmise tasu
Kokku kaupade ja teenuste müük

2012
11 061
26
4 506
4 758
188
1 584
5
5
117
26
3
1
86
128
120
1
7
34
34
11 347

2011
9 771
4
2 811
5 397
121
1 437
2
2
146
63
4
36
43
130
118
1
11
76
76
10 125

Võrreldes 2011. aastaga suurenesid 2012. aastal tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest,
seda muuseumide ja näituste ning etendus-ja kontsertasutuste tasuliste teenuste osas.
Põhjuseks on üldine majandusolukorra paranemine, mis tõi kaasa suurema külastuste arvu nii
etendus- ja kontsertasutustes kui ka muuseumides.
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud vähenesid
võrreldes 2011. aastaga tingituna
arvestuspõhimõtte muutusest 2010. aastal. Edasiantavaid kommunaalkulusid kajastati alates
2011. aastast mitte enam tuluna, vaid kulude vähendusena. Lisaks põhjustas tulude
vähenemist ka objektide üleandmine Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile, mistõttu asutused enam
elamu- ja kommunaaltegevuse tulusid ei saa.
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Lisa nr 18. Muud tulud
2012
Kasum/kahjum varude ja põhivara müügist, sh
transpordivahendite müügiTULU
Muud tulud, sh
muud tulud
sunniraha ja tulud asendustäitmisest
väärteomenetluse seadustiku alusel määratud
trahvid
kindlustushüvitised
muud trahvid ja varalised karistused
Kokku

2011
6
6
167
2
10

0
0
1
0
1

1

0

2
152
174

0
0
1

Muude trahvide ja varaliste karistustena on kajastatud tulu Kuressaare kindluse arendamise
projekti peatöövõtja pankrotistumisest tulenevalt Saaremaa Muuseumile laekunud
lepingujärgne trahvisumma.
Lisa 19. Tööjõukulud
Avaliku teenistuse ametnike töötasud
Töötajate töötasud
Valitavate ja ametisse nimetatud isikute töötasud
Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud
Koosseisuvälised töötasud
Eripensionid ja pensionisuurendused
Töötasukulud kokku
Erisoodustused
Sotsiaalkindlustusmaks töötasudelt ja toetustelt
Sotsiaalkindlustusmaks erisoodustustelt
Tulumaks erisoodustustelt
Töötuskindlustusmakse
Tööjõukulude kapitaliseerimine oma valmistatud
põhivara maksumusse
Muud tööjõukulud kokku
Tööjõukulud kokku
Keskmine töötajate arv
Avaliku teenistuse ametnikud
Töötajad
Koosseisuvälised töötajad
Valitavad ja ametisse nimetatud isikud
Kokku

2012
1 575
14 291
47
1 452
229
-77
17 518
101
5 768
49
31
239

2011
1 536
14 281
59
1 372
169
77
17 494
109
5 693
60
39
239

-40

-14

6 149
23 667

6 126
23 620

2012
101,14
1 622,27
14,72
1,00
1 739,13

2011
104,32
1 708,40
13,83
1,00
1 827,55
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Lisa 20. Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale arvestatud tasud
2012

2011

Asutus

Ametikohad

Kultuuriministeerium
Kultuuriministeerium
Kultuuriministeerium
Muinsuskaitseamet
Rahvakultuuri
Keskus
Võru Instituut
Raamatukogud
Kontsertorganisatsioonid
Muuseumid
Teatrid
Kokku

minister
kantsler
asekantslerid
direktor

1
1
4
1

44
55
111
30

9
18
21
0

48
40
125
29

Muud
tasud
16
20
14
0

direktor

1

22

0

15

1

direktor
direktor

1
2

11
40

0
1

11
35

0
1

direktor

3

81

0

88

0

direktor
direktor

27
4

398
134
927

4
1
53

388
116
895

3
3
59

Töötasud

Muud
tasud

Töötasud

Ministri ja kantsleri tasude kohta vt selgitust tegevusaruande lk 30.
Muude tasudena on arvestatud nõukogudes osalemise tasud, isikliku sõiduauto kasutamise
kompensatsioon ja töölepingu väliste lisatööde eest saadud tasud. Muude tasudena ei ole
arvestatud telefoni kasutamise ja ametiautode kasutamise kulusid.
Muud tasud ilma ministri ja kantsleri tasudeta:
- nõukogudes osalemise eest saadud tasud 2012. aastal oli 38 tuh eur (2011. aastal 14 tuh eur);
- isikliku sõiduauto kompensatsioon 2012. aastal oli 5 tuh eur (2011. aastal 5 tuh eur).
Lisa 21. Majandamiskulud
Administreerimiskulud
Uurimis- ja arendustööd
Lähetuskulud
Koolituskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud (vt lisa
10)
Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete ja
ruumide majandamiskulud
Rajatiste majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari majandamiskulud
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Meditsiini- ja hügieenikulud
Teavikute ja kunstiesemete kulud
Õppevahendite ja koolituse kulud

2012
1 494
329
1 124
125
5 572

2011
1 122
190
993
77
4 824

16

16

2

6

226
687
728
1 049
6
210
16
316
90

161
651
793
584
9
187
19
229
85
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2012
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja
sisustamise kulud
Tootmiskulud
Eri- ja vormiriietus, muu erivarustus
Mitmesugused majanduskulud
Kokku

Rendikulu katkestamatutelt
kasutusrendilepingutelt tulevastel perioodidel
Järgmisel majandusaastal
2. kuni 5. aastal
Peale 5. aastat

2011

6 266

7 046

312
45
4
18 617

368
25
12
17 400

31.12.2012

31.12.2011

555
916
924

514
426
294

Kulude kasv võrreldes eelmise aastaga oli seotud üldise energiahindade tõusuga. Sõidukite
ülalpidamise kulude tõusu tingis kütusehinna tõus.
2012. a kasvasid kinnistute majanduskulud. Kinnistukuludest on kõige rohkem on tõusnud
korrashoiuteenuste kulud, mis on seotud objektide üleminekuga Riigi Kinnisvara AS-i
teenindamisele.
Tõusnud on ka inventari majandamiskulud, mida on põhjustanud uute renoveeritud
muuseumihoonete avamine näiteks Eesti Meremuuseum lennusadam ja Pärnu Muuseumi
Aida 3).
Lisa 22. Muud tegevuskulud
2012
Maksud, lõivud, trahvid
Käibemaks
Maamaks
Riigilõivud
Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded
Maksuvõlalt arvestatud intressid
Maksud, lõivud, trahvid kokku
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Kulud ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest müüdud
toodete ja teenuste eest
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest muudest nõuetest
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kokku
Muud kulud
Valuuta kursivahed
Kahjutasud, viivised
Varude allahindlus
Muud kulud kokku

Muud tegevuskulud kokku

2011

2 873
102
12
0
7
2 994

2 348
68
3
1
7
2 426

2

5

-6
-4

35
39

1
0
1
3

1
5
2
8

2 993

2 473

Kogukulude kasv tõi 2012. aastal kaasa ka käibemaksukulu kasvu.
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Lisa 23. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
2012
Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon (vt lisa 10)
Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 11)
Materiaalse põhivara mahakandmine (vt lisa 11)
Immateriaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 12)
Kokku

2011
188
5 059
27
147
5 421

35
4 523
52
94
4 704

Lisa 24. Siirded
2012

2011

Rahalised siirded
Saadud riigikassast ülekannete tegemiseks
Riigikassale üle antud laekumised
Rahalised siirded kokku

143 291
-1 121
142 170

138 671
-739
137 932

Mitterahalised siirded teiste
riigiraamatupidamiskohustuslastega
Saadud teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt
Üle antud teistele riigiraamatupidamiskohustuslastele
Mitterahalised siirded kokku

566
-41 739
-41 173

2 649
-21 028
-18 379

Siirded tulemi elimineerimiseks

-1 560

-17 889

Siirded kokku

99 437

101 664

Lisa 25. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta
Lõpliku eelarve kujunemine

23 937
0
0
-14 590
11 151

-167 566
-8 328
-589
14 529
-11 068

Finantseerimistehingud
-2 034
0
0
61
-83

-9 180

8 980

200

14 171

-14 131

-40

0

27 085

0

0
0
25 487

-25 156
-215
-176 459

0
0
-1 896

Tulud
Esialgne eelarve
Üle toodud eelmisest aastast
Saadud sildfinantseerimine
Eelarves kavandatud toetused
Tegelikult laekunud toetused
Eelarves kavandatud majandustegevusest
laekuv tulu
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu
Eelarves kavandatud muud arvestuslikud
kulud
Tegelikud muud arvestuslikud kulud
Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist
Kokku lõplik eelarve

Kulud

2012. aasta eelarve jäi põhimahus 2011. aasta eelarve tasemele. Tulude tegelik täitmine oli
2011. aastaga võrreldaval tasemel, kasv võrreldes eelmise aastaga 0,8%. Muutus toimus
tulude struktuuris. Majandustegevusest laekuvad tulud kasvasid 16%, saadud toetused aga
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vähenesid 14%. Kulude kasv võrreldes eelmise aastaga oli 3%, sealhulgas tegevuskulude
osas 6,1% (energiahindade tõus) ja eraldistele osas 7,9%.
2012. kultuuriaastat iseloomustavad olulisemad ettevõtmised olid:
Eesti filmi 100. juubeliaasta tähistamine nii kodu- kui välismaal. Samuti tähistati aastat 2012
filmivaldkonna teema- aastana.
Euroopa Liidu tõukefondidest rahastatud Eesti Meremuuseumi
Lennusadama
rekonstrueeritud kompleksi avamine 2012. aasta mais. Lisaks renoveeritud unikaalsetele
vesilennukite angaaridele asuvad Lennusadamas ka 8 Meremuuseumi laeva.
25. mail 2012 avas Pärnu Muuseum renoveeritud Aidahoone koos uue ning interaktiivse
püsinäitusega. Muuseumi uus asupaik on Pärnu jõe ääres asuv 19. sajandist pärinev viljaait
(Aida tn 3).
Alustati dokumentide „Kultuuripoliitika arengusuunad aastani 2020“ ja lõimumisvaldkonna
uue arengukava „Lõimuv Eesti 201-2020“ koostamist.
Jätkus Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ehituse ettevalmistus (ehitushanke läbiviimine 2012.
aasta sügisel).
CO2 müügist tehti investeeringuid kultuuritaristusse,
teatribussid ja valgustid.

soetati

uued keskkonnasõbralikud

Jätkus valitsemisala asutuste struktuurne korrastamine, sealhulgas sihtasutuste loomine
koostöös kohalike omavalitsustega.
Jätkus tingimuste loomine saavutusspordi arenguks ning liikumisharrastusega tegelemiseks
kõikjal Eestis (investeeringutoetused spordi infrastruktuuri). Kinnitati spordi toetusteks
eraldatud vahendite jaotamise uus kord. Londonis toimusid suveolümpiamängud, kus edukalt
osalesid Eesti sportlased.
Täpsem ülevaade 2012. aasta tegevustest on toodud tegevuskavade täitmise aruandes lk 5-15.
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Allkirjad majandusaasta aruandele
Kultuuriministeeriumi 31.12.2012. a lõppenud
tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

majandusaasta

aruanne

koosneb

Kultuuriministeeriumi tegevjuhtkond on koostanud tegevusaruande ja raamatupidamise
aruande. Aruande on auditeerinud Riigikontroll. Kultuuriminister on majandusaasta aruande
läbi vaadanud ja selle esitamise koos Riigikontrolli aruandega Vabariigi Valitsusele heaks
kiitnud.

Minister

Rein Lang

………………………….

…. juuni 2013. a

Kantsler

Paavo Nõgene ………………………….

…. juuni 2013. a
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