MINISTRI KÄSKKIRI
Tallinn

16.09.2020 nr 136

Kultuuriministri 06.01.2020 käskkirja nr 6
„Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2020.
aasta eelarve kinnitamine“ muutmine
Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punktide 1, 8 ja 9 alusel, kooskõlas 2020. aasta
riigieelarve seadusega ning rahandusministri käskkirjaga 02.09.2020 nr 151 „Raha eraldamine
Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelistest vahenditest“ muudan kultuuriministri 06.01.2020
käskkirja nr 6 „Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2020. aasta eelarve kinnitamine“ järgnevalt:
1. Teen Kultuuriministeeriumi ja Rahvakultuuri Keskuse eelarvetes eelarveliik 20 „Toetused“
objektikood SE000040 järgmised muudatused:
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Kultuurpärandi
säilitamise ja
kättesaadavaks
tegemise
toetamine ja
arendamine
Kultuurpärandi
säilitamise ja
kättesaadavaks
tegemise
toetamine ja
arendamine
Kultuuri
valdkondadeüle
ne arendamine,
koostöö ja
rahvusvahelistu
mine
Mitmekülgse ja
kättesaadava
kultuurielu
toetamine ja
arendamine
Mitmekülgse ja
kättesaadava
kultuurielu
toetamine ja
arendamine

Programmi
tegevus

Asutus

Rahvakultuuripoliitika
kujundamine ja
rakendamine

Rahvakultuuri
Keskus

Rahvakultuuripoli
itika
kujundamine ja
Rahvakultuuri
rakendamine
Keskus

Tegev
us-ala

Eelarvevahendi nimetus

08202

COVID-19 kriisimeede
rahvamajadele ja
käsitöökodadele

300 000

08202

COVID-19 kriisimeede
laulu- ja tantsupeo
liikumises osalevatele
kollektiividele

-429 000

Valdkondadeülen
e tugi- ja
Kultuuriministee
arendustegevus rium
08600

Summa

35 800

Arhitektuuri- ja
disainipoliitika
kujundamine ja
rakendamine

Kultuuriministee
rium
08231

COVID-19 kriisimeede
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Muudatuse tegemisel on arvesse võetud finantsosakonna juhataja 10.09.2020 esildises nr 62/1731-1 esitatud COVID-19 kriisiga seotud eelarvevahendite täiendav jaotusettepanek.
2. Teen Kultuuriministeeriumi eelarves järgmised muudatused:
2.1. vähendan programmis „Kultuur“, meetmes „Kultuuri valdkondadeülene arendamine,
koostöö ja rahvusvahelistumine“ ja programmi tegevuses „Valdkondadeülene tugi- ja
arendustegevus“ eelarveliik 20 eelarverida „Tegevuskulud“ 9 500 eurot;
2.2. suurendan programmis „Sport“, meetmes „Saavutusspordi edendamine“ ja programmi
tegevuses „Saavutusspordi poliitika kujundamine, toetamine ja arendamine“ eelarveliik
20 „Toetused“ eelarverida „Spordikoolituse ja -Teabe SA tegevustoetus“ 9 500 eurot.
Muudatuse tegemisel on arvesse võetud spordi asekantsleri 14.08.2020 esildises nr 6-2/15711 toodud eelarve muutmise ettepanek.
3. Teen Kultuuriministeeriumi eelarves programmis „Kultuur“ eelarveliik 20 „Toetused“
järgmised muudatused:

3.1. vähendan meetme „Mitmekülgse ja kättesaadava kultuurielu toetamine ja arendamine“

ja programmi tegevuse „Muusikapoliitika kujundamine ja rakendamine“ eelarverida
„Muusikafestivalid ja suursündmused“ 5 000 eurot;
3.2. suurendan
meetme „Kultuuri valdkondadeülene arendamine, koostöö ja
rahvusvahelistumine“ ja programmi tegevuse „Valdkondadeülene tugi- ja
arendustegevus“ eelarverida „Eraldis institutsioonide toetamiseks“ 5 000 eurot.
Muudatuse tegemisel on arvesse võetud kunstide asekantsleri 18.08.2020 esildises nr 62/1582-1 toodud eelarve muutmise ettepanek.
4. Teen Kultuuriministeeriumi eelarves programmis „Kultuur“ eelarveliik 20 „Toetused“
järgmised muudatused:
4.1. vähendan
meetme „Kultuuri valdkondadeülene arendamine, koostöö ja
rahvusvahelistumine“ ja programmi tegevuse „Valdkondadeülene tugi- ja
arendustegevus“ eelarverida „Eraldis institutsioonide toetamiseks“ 20 000 eurot;
4.2. suurendan meetme „Kultuurpärandi säilitamise ja kättesaadavaks tegemise toetamine ja
arendamine“ ja programmi tegevuse „Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine“
eelarverida „Narva Muuseum SA tegevustoetus**“ 20 000 eurot.
Muudatuse tegemisel on arvesse võetud kiireloomuliste taotluste menetlemise komisjoni
01.09.2020 protokollis nr 1-5/219 toodud toetuse eraldamise ettepanek.
5. Teen Kultuuriministeeriumi eelarves programmis „Kultuur“ eelarveliik 30 „Toetused“
järgmised muudatused:
5.1. vähendan
meetme „Kultuuri valdkondadeülene arendamine, koostöö ja
rahvusvahelistumine“ ja programmi tegevuse „Valdkondadeülene tugi- ja
arendustegevus“
objektikood
IN005000
eelarverida
„Kultuuriministeeriumi
valitsemisala investeeringud“ 18 000 eurot;
5.2. suurendan meetme „Mitmekülgse ja kättesaadava kultuurielu toetamine ja arendamine“
ja programmi tegevuse „Etenduskunstide poliitika kujundamine ja rakendamine“
objektikood IN005000 eelarverida „Vene Teater SA, videoprojektsiooni komplekti
soetus“ 18 000 eurot.
Muudatuse tegemisel on arvesse võetud kiireloomuliste taotluste menetlemise komisjoni
01.09.2020 protokollis nr 1-5/219 toodud toetuse eraldamise ettepanek.
6. Tulenevalt vahendite eraldamisest Vabariigi Valitsuse reservist lisan Kultuuriministeeriumi
2020. aasta eelarvesse programmi „Sport“, meetme „Saavutusspordi edendamine“ ja
programmi tegevuse „Saavutusspordi poliitika kujundamine, toetamine ja arendamine“ alla
järgmised vahendid:
6.1. suurendan eelarveliik 20 „Toetused“ objektikood SR060151 eelarverida „IRONMAN
Tallinn 2020 - Sportlik Eesti MTÜ“ 700 000 eurot.
7. Teen Kultuuriministeeriumi ja Võru Instituudi eelarvetes programmis „Kultuur“ eelarveliik
30 „Investeeringud“ järgmised muudatused:
7.1. vähendan Kultuuriministeeriumi meetme „Kultuuri valdkondadeülene arendamine,
koostöö ja rahvusvahelistumine“ ja programmi tegevuse „Valdkondadeülene tugi- ja
arendustegevus“ objektikood IN005000 „Muud investeeringud“ 9 188 eurot;
7.2. suurendan Võru Instituudi meetme „Kultuurpärandi säilitamise ja kättesaadavaks
tegemise toetamine ja arendamine“ ja programmi tegevuse „Muuseumipoliitika
kujundamine ja rakendamine“ objektikood IN005000 „Võru Instituut, Mõniste
muuseum“ 9 188 eurot.
Muudatus toetab Mõniste Muuseumi remonti 2020. aastal.

(allkirjastatud digitaalselt)
Tõnis Lukas

