
 

 

 

 

 

 

MINISTRI KÄSKKIRI 

 

 

Tallinn Kuupäev digitaalallkirjas nr 169 

 

 

Toetuse eraldamine kultuuriprogrammi 

eelarvevahenditest „COVID-19 kriisimeede  

riigi osalusega sihtasutusustele, riigiasutustele, 

avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele“  

 

 

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määrusega nr 284 kinnitatud „Kultuuriministeeriumi 

põhimääruse“ punkti 9 alapunkti 17, kultuuriministri 13. mai 2021. a määruse nr 18 „COVID-19 

haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevatest piirangutest tingitud erakorraline abi 

kultuuri-ja spordivaldkonna avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele, riigi asutatud sihtasutustele 

ning valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele“ (edaspidi määrus) § 11 lõike 1 alusel ning 

arvestades määruse § 10 lõiget 6 ja § 11 lõikeid 2, 3 ja 6: 

 

1. Rahuldan järgmiste taotlejate taotlused: 

 

Nr Reg nr Taotleja nimi Summa Põhjendus 

1.1. 7-17/3537 Palamuse O. Lutsu 

Kihelkonnakoolimuuseum 

36 344,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Kõik taotluses esitatud tegevused 

vastavad määruse § 2 lõikes 1 

toodud eesmärgile. 

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  täismahus 

summas 36 344 eurot. 

1.2. 7-17/3536 Tartu Ülikool (TÜ 

Loodusmuuseum) 

56 000,00  Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Kõik taotluses esitatud tegevused 

vastavad määruse § 2 lõikes 1 

toodud eesmärgile. 

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil täismahus 

summas 56 000 eurot. 

1.3. 7-17/3530 Eesti Loodusmuuseum 18 000,00 Taotleja ja taotlus vastavad 



Nr Reg nr Taotleja nimi Summa Põhjendus 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Kõik taotluses esitatud tegevused 

vastavad määruse § 2 lõikes 1 

toodud eesmärgile. 

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  täismahus 

summas 18 000 eurot. 

1.4. 7-17/3524 Tartu Ülikool (TÜ 

muuseum) 

66 445,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Kõik taotluses esitatud tegevused 

vastavad määruse § 2 lõikes 1 

toodud eesmärgile. 

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  täismahus 

summas 66 445 eurot. 

1.5. 7-17/3507 Eesti 

Arhitektuurimuuseum* 

 

 

12 830,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Kõik taotluses esitatud tegevused 

vastavad määruse § 2 lõikes 1 

toodud eesmärgile. 

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  täismahus 

summas 12 830 eurot. 

1.6. 7-17/3501 Eesti Rahva Muuseum* 294 479,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Vastavalt määruse § 1 lõikele 1 

hüvitatakse organisatsioonidele 

majandustegevusega seotud 

kulud, mille katmiseks 

planeeritud tulud on oluliselt 

vähenenud. Antud toetusmeetme 

kaudu ei kompenseerita saamata 

jäänud tulu. Kulude maht, mille 

jaoks toetust antakse, leiti esitatud 

eelarvematerjali põhjal. 

Põhjendatud maksimaalse 

toetussumma hindamisel lähtuti 

eelarvepuudujäägist ehk tulude ja 

kulude vahest. Maksimaalselt 

saab kompenseerida seda osa, kui 

palju kulud ületavad tulusid. 

Sealjuures hinnati eelarves toodud 

kulude möödapääsmatust. 



Nr Reg nr Taotleja nimi Summa Põhjendus 

Esitatud eelarves oli kajastatud 

kulusid, mis polnud 

möödapääsmatud ja polnud ka 

seotud viiruse levikust tulenevate 

ümberkorraldustega.  

Eelarve puudujäägist arvestati 

maha mitte möödapääsmatud 

kulud summas 395 573 eurot. 

Tegemist polnud vältimatute 

kuludega, mis määruse § 7 lõike 3 

punkti 1 alusel on 

mitteabikõlblikud. 

Vastavalt määruse § 11 lõikele 3 

suhtles Kultuuriministeerium 

taotlejaga, kes oli põhjendatud 

toetussumma arvutuskäigu ja 

taotluse osalise rahuldamisega 

nõus.  

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  osaliselt 

summas 294 479 eurot. 

1.7. 7-17/3541 Sihtasutus Eesti 

Kunstimuuseum* 

301 167,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Kõik taotluses esitatud tegevused 

vastavad määruse § 2 lõikes 1 

toodud eesmärgile. 

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  täismahus 

summas 301 167 eurot. 

1.8. 7-17/3505 Sihtasutus Rakvere 

Teatrimaja 

343 214,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Kõik taotluses esitatud tegevused 

vastavad määruse § 2 lõikes 1 

toodud eesmärgile. 

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  täismahus 

summas 343 214 eurot. 

1.9. 7-17/3510 Sihtasutus Saaremaa 

Muuseum* 

191 241,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Kõik taotluses esitatud tegevused 

vastavad määruse § 2 lõikes 1 

toodud eesmärgile. 

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 



Nr Reg nr Taotleja nimi Summa Põhjendus 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  täismahus 

summas 191 241 eurot. 

1.10. 7-17/3515 Sihtasutus Jõulumäe 

Tervisespordikeskus* 

56 278,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Vastavalt määruse § 1 lõikele 1 

hüvitatakse organisatsioonidele 

majandustegevusega seotud 

kulud, mille katmiseks 

planeeritud tulud on oluliselt 

vähenenud. Antud toetusmeetme 

kaudu ei kompenseerita saamata 

jäänud tulu. Kulude maht, mille 

jaoks toetust antakse, leiti esitatud 

eelarvematerjali põhjal. 

Põhjendatud maksimaalse 

toetussumma hindamisel lähtuti 

eelarvepuudujäägist ehk tulude ja 

kulude vahest. Maksimaalselt 

saab kompenseerida seda osa, kui 

palju kulud ületavad tulusid. 

Sealjuures kontrolliti, kas eelarves 

on õigesti kajastatud Töötukassa 

eraldatud toetused. Antud juhul 

korrigeeriti eelarve puudujääki 

õige Töötukassa toetussummaga.  

Vastavalt määruse § 11 lõikele 3 

suhtles Kultuuriministeerium 

taotlejaga, kes oli põhjendatud 

toetussumma arvutuskäigu ja 

taotluse osalise rahuldamisega 

nõus.  

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  osaliselt 

summas 56 278 eurot. 

1.11. 7-17/3533 Sihtasutus Eesti 

Meremuuseum* 

600 271,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Kõik taotluses esitatud tegevused 

vastavad määruse § 2 lõikes 1 

toodud eesmärgile. 

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  täismahus 

summas 600 271 eurot. 

1.12. 7-17/3538 Sihtasutus Eesti 

Tervishoiu Muuseum 

9 319,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele. Vastavalt määruse § 1 

lõikele 1 hüvitatakse 



Nr Reg nr Taotleja nimi Summa Põhjendus 

organisatsioonidele 

majandustegevusega seotud 

kulud, mille katmiseks 

planeeritud tulud on oluliselt 

vähenenud. Antud toetusmeetme 

kaudu ei kompenseerita saamata 

jäänud tulu. Kulude maht, mille 

jaoks toetust antakse, leiti esitatud 

eelarvematerjali põhjal. 

Põhjendatud maksimaalse 

toetussumma hindamisel lähtuti 

eelarvepuudujäägist ehk tulude ja 

kulude vahest. Maksimaalselt 

saab kompenseerida seda osa, kui 

palju kulud ületavad tulusid. 

Sealjuures hinnati eelarves toodud 

kulude möödapääsmatust. Eelarve 

puudujäägist arvestati maha 

amortisatsioon. Tegemist on 

mitterahalise kuluga, mis määruse 

§ 7 lõike 3 punkti 3 alusel on 

mitteabikõlblik kulu.  

Vastavalt määruse § 11 lõikele 3 

suhtles Kultuuriministeerium 

taotlejaga, kes oli põhjendatud 

toetussumma arvutuskäigu ja 

taotluse osalise rahuldamisega 

nõus.  

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  osaliselt 

summas 9319 eurot. 

1.13. 7-17/3491 Sihtasutus Eesti 

Vabaõhumuuseum* 

331 798,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Kõik taotluses esitatud tegevused 

vastavad määruse § 2 lõikes 1 

toodud eesmärgile. 

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil täismahus 

summas 331 798 eurot. 

1.14. 7-17/3487 Sihtasutus Teaduskeskus 

Ahhaa* 

187 981,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määrused §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele. 

Vastavalt määruse § 1 lõikele 1 

hüvitatakse organisatsioonidele 

majandustegevusega seotud 

kulud, mille katmiseks 

planeeritud tulud on oluliselt 

vähenenud. Antud toetusmeetme 



Nr Reg nr Taotleja nimi Summa Põhjendus 

kaudu ei kompenseerita saamata 

jäänud tulu. Kulude maht, mille 

jaoks toetust antakse, leiti esitatud 

eelarvematerjali põhjal. 

Põhjendatud maksimaalse 

toetussumma hindamisel lähtuti 

eelarvepuudujäägist ehk tulude ja 

kulude vahest. Maksimaalselt 

saab kompenseerida seda osa, kui 

palju kulud ületavad tulusid. 

Sealjuures hinnati eelarves toodud 

kulude möödapääsmatust. 

Esitatud eelarves oli kajastatud 

kuluna ka reservi moodustamine, 

mis polnud möödapääsmatud ja 

polnud ka seotud viiruse levikust 

tulenevate ümberkorraldustega.  

Seega reservi moodustamise osa 

arvati eelarve puudujäägist maha. 

Tegemist polnud vältimatu 

kuluga, mis määruse § 7 lõike 3 

punkti 1 alusel on mitteabikõlblik. 

Vastavalt määruse § 11 lõikele 3 

suhtles Kultuuriministeerium 

taotlejaga, kes oli põhjendatud 

toetussumma arvutuskäigu ja 

taotluse osalise rahuldamisega 

nõus.  

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  osaliselt 

summas 187 981 eurot. 

1.15. 7-17/3542 Sihtasutus Eesti Riiklik 

Sümfooniaorkester* 

13 592,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Vastavalt määruse § 1 lõikele 1 

hüvitatakse organisatsioonidele 

majandustegevusega seotud 

kulud, mille katmiseks 

planeeritud tulud on oluliselt 

vähenenud. Antud toetusmeetme 

kaudu ei kompenseerita saamata 

jäänud tulu. Kulude maht, mille 

jaoks toetust antakse, leiti esitatud 

eelarvematerjali põhjal. 

Põhjendatud maksimaalse 

toetussumma hindamisel lähtuti 

eelarvepuudujäägist ehk tulude ja 

kulude vahest. Maksimaalselt 

saab kompenseerida seda osa, kui 

palju kulud ületavad tulusid. 

Sealjuures hinnati eelarves toodud 



Nr Reg nr Taotleja nimi Summa Põhjendus 

kulude möödapääsmatust. Eelarve 

puudujäägist arvestati maha 

amortisatsioon. Tegemist on 

mitterahalise kuluga, mis määruse 

§ 7 lõike 3 punkti 3 alusel on 

mitteabikõlblik kulu. 

Vastavalt määruse § 11 lõikele 3 

suhtles Kultuuriministeerium 

taotlejaga, kes oli põhjendatud 

toetussumma arvutuskäigu ja 

taotluse osalise rahuldamisega 

nõus. 

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  osaliselt 

summas 13 592 eurot. 

1.16. 7-17/3472 Sihtasutus Kuressaare 

Teater 

18 613,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Vastavalt määruse § 1 lõikele 1 

hüvitatakse organisatsioonidele 

majandustegevusega seotud 

kulud, mille katmiseks 

planeeritud tulud on oluliselt 

vähenenud. Antud toetusmeetme 

kaudu ei kompenseerita saamata 

jäänud tulu. Kulude maht, mille 

jaoks toetust antakse, leiti esitatud 

eelarvematerjali põhjal. 

Põhjendatud maksimaalse 

toetussumma hindamisel lähtuti 

eelarvepuudujäägist ehk tulude ja 

kulude vahest. Maksimaalselt 

saab kompenseerida seda osa, kui 

palju kulud ületavad tulusid. 

Sealjuures kontrolliti, kas eelarves 

on õigesti kajastatud Töötukassa 

eraldatud toetused. Antud juhul 

korrigeeriti eelarve puudujääki 

õige Töötukassa toetussummaga.  

Vastavalt määruse § 11 lõikele 3 

suhtles Kultuuriministeerium 

taotlejaga, kes oli põhjendatud 

toetussumma arvutuskäigu ja 

taotluse osalise rahuldamisega 

nõus.  

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  osaliselt 

summas 18 613 eurot. 

1.17. 7-17/3540 Sihtasutus A. H. 12 777,00 Taotleja ja taotlus vastavad 



Nr Reg nr Taotleja nimi Summa Põhjendus 

Tammsaare Muuseum 

Vargamäel 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Kõik taotluses esitatud tegevused 

vastavad määruse § 2 lõikes 1 

toodud eesmärgile. 

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil täismahus 

summas 12 777 eurot. 

1.18. 7-17/3544 Sihtasutus Virumaa 

Muuseumid* 

142 041,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Kõik taotluses esitatud tegevused 

vastavad määruse § 2 lõikes 1 

toodud eesmärgile. 

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  täismahus 

summas 142 041 eurot. 

1.19. 7-17/3493 Sihtasutus Ugala Teater 289 700,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Vastavalt määruse § 1 lõikele 1 

hüvitatakse organisatsioonidele 

majandustegevusega seotud 

kulud, mille katmiseks 

planeeritud tulud on oluliselt 

vähenenud. Antud toetusmeetme 

kaudu ei kompenseerita saamata 

jäänud tulu. Kulude maht, mille 

jaoks toetust antakse, leiti esitatud 

eelarvematerjali põhjal. 

Põhjendatud maksimaalse 

toetussumma hindamisel lähtuti 

eelarvepuudujäägist ehk tulude ja 

kulude vahest. Maksimaalselt 

saab kompenseerida seda osa, kui 

palju kulud ületavad tulusid. 

Sealjuures kontrolliti, kas eelarves 

on õigesti kajastatud Töötukassa 

eraldatud toetused. Antud juhul 

korrigeeriti eelarve puudujääki 

õige Töötukassa toetussummaga.  

Vastavalt määruse § 11 lõikele 3 

suhtles Kultuuriministeerium 

taotlejaga, kes oli põhjendatud 

toetussumma arvutuskäigu ja 

taotluse osalise rahuldamisega 

nõus.  

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 



Nr Reg nr Taotleja nimi Summa Põhjendus 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  osaliselt 

summas 289 700 eurot. 

1.20. 7-17/3641 Sihtasutus Eesti Kontsert* 53 000,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Vastavalt määruse § 1 lõikele 1 

hüvitatakse organisatsioonidele 

majandustegevusega seotud 

kulud, mille katmiseks 

planeeritud tulud on oluliselt 

vähenenud. Antud toetusmeetme 

kaudu ei kompenseerita saamata 

jäänud tulu. Kulude maht, mille 

jaoks toetust antakse, leiti esitatud 

eelarvematerjali põhjal. 

Põhjendatud maksimaalse 

toetussumma hindamisel lähtuti 

eelarvepuudujäägist ehk tulude ja 

kulude vahest. Maksimaalselt 

saab kompenseerida seda osa, kui 

palju kulud ületavad tulusid. 

Sealjuures kontrolliti, kas eelarves 

on õigesti kajastatud Töötukassa 

eraldatud toetused. Antud juhul 

korrigeeriti eelarve puudujääki 

õige Töötukassa toetussummaga.  

Vastavalt määruse § 11 lõikele 3 

suhtles Kultuuriministeerium 

taotlejaga, kes oli põhjendatud 

toetussumma arvutuskäigu ja 

taotluse osalise rahuldamisega 

nõus.  

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  osaliselt 

summas 53 000 eurot. 

1.21. 7-17/3503 Sihtasutus Eesti 

Ajaloomuuseum* 

118 353,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Kõik taotluses esitatud tegevused 

vastavad määruse § 2 lõikes 1 

toodud eesmärgile. 

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  täismahus 

summas 118 353 eurot. 

1.22. 7-17/3478 Sihtasutus Eesti 

Draamateater 

114 784,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Vastavalt määruse § 1 lõikele 1 



Nr Reg nr Taotleja nimi Summa Põhjendus 

hüvitatakse organisatsioonidele 

majandustegevusega seotud 

kulud, mille katmiseks 

planeeritud tulud on oluliselt 

vähenenud. Antud toetusmeetme 

kaudu ei kompenseerita saamata 

jäänud tulu. Kulude maht, mille 

jaoks toetust antakse, leiti esitatud 

eelarvematerjali põhjal. 

Põhjendatud maksimaalse 

toetussumma hindamisel lähtuti 

eelarvepuudujäägist ehk tulude ja 

kulude vahest. Maksimaalselt 

saab kompenseerida seda osa, kui 

palju kulud ületavad tulusid. 

Sealjuures kontrolliti, kas eelarves 

on õigesti kajastatud Töötukassa 

eraldatud toetused. Antud juhul 

korrigeeriti eelarve puudujääki 

õige Töötukassa toetussummaga. 

 

Vastavalt määruse § 11 lõikele 3 

suhtles Kultuuriministeerium 

taotlejaga, kes oli põhjendatud 

toetussumma arvutuskäigu ja 

taotluse osalise rahuldamisega 

nõus.  

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  osaliselt 

summas 114 784 eurot. 

1.23. 7-17/3519 Sihtasutus Endla Teater 149 991,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Vastavalt määruse § 1 lõikele 1 

hüvitatakse organisatsioonidele 

majandustegevusega seotud 

kulud, mille katmiseks 

planeeritud tulud on oluliselt 

vähenenud. Antud toetusmeetme 

kaudu ei kompenseerita saamata 

jäänud tulu. Kulude maht, mille 

jaoks toetust antakse, leiti esitatud 

eelarvematerjali põhjal. 

Põhjendatud maksimaalse 

toetussumma hindamisel lähtuti 

eelarvepuudujäägist ehk tulude ja 

kulude vahest. Maksimaalselt 

saab kompenseerida seda osa, kui 

palju kulud ületavad tulusid. 

Sealjuures kontrolliti, kas eelarves 

on õigesti kajastatud Töötukassa 



Nr Reg nr Taotleja nimi Summa Põhjendus 

eraldatud toetused. Antud juhul 

korrigeeriti eelarve puudujääki 

õige Töötukassa toetussummaga.  

Vastavalt määruse § 11 lõikele 3 

suhtles Kultuuriministeerium 

taotlejaga, kes oli põhjendatud 

toetussumma arvutuskäiguga 

nõus.  

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  osaliselt 

summas 149 991 eurot. 

1.24. 7-17/3502 Sihtasutus Tehvandi 

Spordikeskus* 

158 393,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Vastavalt määruse § 1 lõikele 1 

hüvitatakse organisatsioonidele 

majandustegevusega seotud 

kulud, mille katmiseks 

planeeritud tulud on oluliselt 

vähenenud. Antud toetusmeetme 

kaudu ei kompenseerita saamata 

jäänud tulu. Kulude maht, mille 

jaoks toetust antakse, leiti esitatud 

eelarvematerjali põhjal. 

Põhjendatud maksimaalse 

toetussumma hindamisel lähtuti 

eelarvepuudujäägist ehk tulude ja 

kulude vahest. Maksimaalselt 

saab kompenseerida seda osa, kui 

palju kulud ületavad tulusid. 

Sealjuures kontrolliti, kas eelarves 

on õigesti kajastatud Töötukassa 

eraldatud toetused. Antud juhul 

korrigeeriti eelarve puudujääki 

õige Töötukassa toetussummaga.  

Vastavalt määruse § 11 lõikele 3 

suhtles Kultuuriministeerium 

taotlejaga, kes oli põhjendatud 

toetussumma arvutuskäigu ja 

taotluse osalise rahuldamisega 

nõus.  

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  osaliselt 

summas 158 393 eurot. 

1.25. 7-17/3527 Sihtasutus 

KULTUURILEHT 

34 011,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Kõik taotluses esitatud tegevused 

vastavad määruse § 2 lõikes 1 



Nr Reg nr Taotleja nimi Summa Põhjendus 

toodud eesmärgile. 

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  täismahus 

summas 34 011 eurot. 

1.26. 7-17/3514 Sihtasutus Eesti Spordi- ja 

Olümpiamuuseum 

29 000,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Kõik taotluses esitatud tegevused 

vastavad määruse § 2 lõikes 1 

toodud eesmärgile. 

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil täismahus 

summas 29 000 eurot. 

1.27. 7-17/3479 Rahvusooper Estonia* 153 607,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Kõik taotluses esitatud tegevused 

vastavad määruse § 2 lõikes 1 

toodud eesmärgile. 

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil täismahus 

summas 153 607 eurot. 

1.28. 7-17/3523 Sihtasutus Haapsalu ja 

Läänemaa Muuseumid* 

158 237,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Vastavalt määruse § 1 lõikele 1 

hüvitatakse organisatsioonidele 

majandustegevusega seotud 

kulud, mille katmiseks 

planeeritud tulud on oluliselt 

vähenenud. Antud toetusmeetme 

kaudu ei kompenseerita saamata 

jäänud tulu. Kulude maht, mille 

jaoks toetust antakse, leiti esitatud 

eelarvematerjali põhjal. 

Põhjendatud maksimaalse 

toetussumma hindamisel lähtuti 

eelarvepuudujäägist ehk tulude ja 

kulude vahest. Maksimaalselt 

saab kompenseerida seda osa, kui 

palju kulud ületavad tulusid. 

Sealjuures kontrolliti, kas eelarves 

on õigesti kajastatud Töötukassa 

eraldatud toetused. Antud juhul 

korrigeeriti eelarve puudujääki 

õige Töötukassa toetussummaga.  

Vastavalt määruse § 11 lõikele 3 



Nr Reg nr Taotleja nimi Summa Põhjendus 

suhtles Kultuuriministeerium 

taotlejaga, kes oli põhjendatud 

toetussumma arvutuskäigu ja 

taotluse osalise rahuldamisega 

nõus.  

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  osaliselt 

summas 158 237 eurot. 

1.29. 7-17/3545 Sihtasutus Eesti 

Maaelumuuseumid* 

4 745,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Vastavalt määruse §-le 2 lõikele 1 

on taotlusvooru eesmärk COVID-

19 puhangust oluliselt mõjutatud 

valdkondlike organisatsioonide 

jätkusuutlikkuse tagamine. 

Toetusmeetme eesmärk ei ole 

saamata jäänud tulu 

kompenseerimine, vaid 

põhitegevusega seotud kulude, 

mille katmiseks planeeritud tulud 

on oluliselt vähenenud, 

kompenseerimine, et tagada 

jätkusuutlikkus. Vastavalt 

määruse § 9 lõikele 1 ei saa toetus 

olla suurem kui taotleja esitatud 

eelarve tulude ja kulude vahe. 

Taotlemiseks esitatud eelarve 

peab väljendama puudujääki, kui 

tulude poolele ei ole arvestatud 

kriisimeetme toetuse summat, või 

olema tulemi mõttes nullis, kui 

tulude poolel on juba arvestatud 

kriisimeetmest taotletava toetuse 

summa. Kultuuriministeerium 

hindas taotleja esitatud 

dokumente, millest nähtus, et 

esitatud eelarve põhjal on taotleja 

aasta eelarve puudujäägis 4745 

euro võrra. 

Vastavalt määruse § 11 lõikele 3 

suhtles Kultuuriministeerium 

taotlejaga, kes oli põhjendatud 

toetussumma arvutuskäigu ja 

taotluse osalise rahuldamisega 

nõus. 

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  osaliselt 

summas 4745 eurot. 



Nr Reg nr Taotleja nimi Summa Põhjendus 

1.30. 7-17/3506 Sihtasutus Teater 

Vanemuine* 

156 473,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Kõik taotluses esitatud tegevused 

vastavad määruse § 2 lõikes 1 

toodud eesmärgile. 

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  täismahus 

summas 156 473 eurot. 

1.31. 7-17/3662 Sihtasutus Narva 

Muuseum* 

30 698,00 Taotleja ja taotlus vastavad 

määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele.  

Kõik taotluses esitatud tegevused 

vastavad määruse § 2 lõikes 1 

toodud eesmärgile. 

Lähtudes eeltoodust rahuldan 

taotluse määruse § 2 lõikes 1 

toodud jätkusuutliku põhitegevuse 

tagamise eesmärgil  täismahus 

summas 30 698 eurot. 

   Kokku 4 143 170,00 

 

* nimetatud toetused loetakse riigiabiks konkurentsiseaduse § 30 mõistes ning eraldatakse 

Euroopa Komisjoni riigiabi loa SA.63164 (2021/N) 11.06.2021 alusel. 

 

2. Jätan rahuldamata järgmiste taotlejate taotlused: 

 

Nr Reg nr Taotleja nimi Põhjendus 

2.1. 7-17/3648 Sihtasutus 

Kunstihoone 

Taotleja ja taotlus vastavad määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele. 

Vastavalt määruse § 2 lõikele 1 on taotlusvooru eesmärk 

COVID-19 puhangust oluliselt mõjutatud valdkondlike 

organisatsioonide jätkusuutlikkuse tagamine. 

Toetusmeetme eesmärk ei ole saamata jäänud tulu 

kompenseerimine, vaid põhitegevusega seotud kulude, 

mille katmiseks planeeritud tulud on oluliselt 

vähenenud, kompenseerimine, et tagada jätkusuutlikkus. 

Vastavalt määruse § 9 lõikele 1 ei saa toetus olla suurem 

kui taotleja esitatud eelarve tulude ja kulude vahe. 

Taotlemiseks esitatud eelarve peab väljendama 

puudujääki, kui tulude poolele ei ole arvestatud 

kriisimeetme toetuse summat, või olema tulemi mõttes 

nullis, kui tulude poolel on juba arvestatud 

kriisimeetmest taotletava toetuse summa. 

Kultuuriministeerium hindas taotleja esitatud 

dokumente, millest nähtus, et esitatud eelarve põhjal on 

taotleja aasta eelarve tulude ja kulude vahe ülejäägis ja 

seega toetuse andmine ei täidaks meetme eesmärki 

tagada organisatsiooni jätkusuutlikkus, kuna see ei ole 

eelarve järgi problemaatiline. 

Määruse § 11 lõike 6 punkti 1 alusel ja lähtudes 



Nr Reg nr Taotleja nimi Põhjendus 

eeltoodust  jätan taotluse rahuldamata. 

2.2. 7-17/3535 Sihtasutus 

Sakala 

Teatrimaja 

Taotleja ja taotlus vastavad määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele. 

Vastavalt määruse § 2 lõikele 1 on taotlusvooru eesmärk 

COVID-19 puhangust oluliselt mõjutatud valdkondlike 

organisatsioonide jätkusuutlikkuse tagamine. 

Toetusmeetme eesmärk ei ole saamata jäänud tulu 

kompenseerimine, vaid põhitegevusega seotud kulude, 

mille katmiseks planeeritud tulud on oluliselt 

vähenenud, kompenseerimine, et tagada jätkusuutlikkus. 

Vastavalt määruse §-le 9 lõikele 1 ei saa toetus olla 

suurem kui taotleja esitatud eelarve tulude ja kulude 

vahe. Taotlemiseks esitatud eelarve peab väljendama 

puudujääki, kui tulude poolele ei ole arvestatud 

kriisimeetme toetuse summat, või olema tulemi mõttes 

nullis, kui tulude poolel on juba arvestatud 

kriisimeetmest taotletava toetuse summa. 

Kultuuriministeerium hindas taotleja esitatud 

dokumente, millest nähtus, et esitatud eelarve põhjal on 

taotleja aasta eelarve tulude ja kulude vahe ülejäägis ja 

seega toetuse andmine ei täidaks meetme eesmärki 

tagada organisatsiooni jätkusuutlikkus, kuna see ei ole 

eelarve järgi problemaatiline. 

Määruse § 11 lõike 6 punkti 1 alusel ja lähtudes 

eeltoodust jätan taotluse rahuldamata. 

2.3. 7-17/3532 Sihtasutus Pärnu 

Muuseum 

Taotleja ja taotlus vastavad määruse §-des 4 ja 5 toodud 

nõuetele. 

Vastavalt määruse § 2 lõikele 1 on taotlusvooru eesmärk 

COVID-19 puhangust oluliselt mõjutatud valdkondlike 

organisatsioonide jätkusuutlikkuse tagamine. 

Toetusmeetme eesmärk ei ole saamata jäänud tulu 

kompenseerimine, vaid põhitegevusega seotud kulude, 

mille katmiseks planeeritud tulud on oluliselt 

vähenenud, kompenseerimine, et tagada jätkusuutlikkus. 

Vastavalt määruse § 9 lõikele 1 ei saa toetus olla suurem 

kui taotleja esitatud eelarve tulude ja kulude vahe. 

Taotlemiseks esitatud eelarve peab väljendama 

puudujääki, kui tulude poolele ei ole arvestatud 

kriisimeetme toetuse summat, või olema tulemi mõttes 

nullis, kui tulude poolel on juba arvestatud 

kriisimeetmest taotletava toetuse summa. 

Kultuuriministeerium hindas taotleja esitatud 

dokumente, millest nähtus, et esitatud eelarve põhjal on 

taotleja aasta eelarve tulude ja kulude vahe ülejäägis ja 

seega toetuse andmine ei täidaks meetme eesmärki 

tagada organisatsiooni jätkusuutlikkus, kuna see ei ole 

eelarve järgi problemaatiline. 

Määruse § 11 lõike 6 punkti 1 alusel ja lähtudes 

eeltoodust jätan taotluse rahuldamata. 

 

3. Punktis 1 määratud toetused makstakse toetuse saajatele välja 10 tööpäeva jooksul peale 

käskkirja kinnitamist. 

 



4. Punktis 1 määratud toetuste saajad esitavad toetuse kasutamise aruanded 

Kultuuriministeeriumile e-keskkonna kaudu 60 tööpäeva jooksul peale taotlusvooru 

abikõlblikkuse perioodi. 

 

Halduskohtumenetluse seadustiku § 46 lg 1 kohaselt võib käesoleva käskkirja peale esitada 

kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul, arvates käskkirja teatavakstegemisest. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Eva-Maria Liimets 

välisminister 

kultuuriministri ülesannetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


