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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 26.11.2020 nr 202 „Raha eraldamine
Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelistest vahenditest“ muudan kultuuriministri 06.01.2020
käskkirja nr 6 „Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2020. aasta eelarve kinnitamine“ järgnevalt:
1. Tulenevalt 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadusest teen Kultuuriministeeriumi
eelarves järgmised muudatused:
1.1. vähendan programmis „Sport“, meetmes „Saavutusspordi edendamine“, programmi
tegevuses „Saavutusspordi poliitika kujundamine, toetamine ja arendamine“ eelarveliik
30 „Toetused“ objektikood IN005000 „Kultuuriministeeriumi valitsemisala
investeeringud“ 400 000 eurot;
1.2. suurendan programmis „Kultuur“, meetmes „Kultuuri valdkondadeülene arendamine,
koostöö ja rahvusvahelistumine“, programmi tegevuses „Valdkondadeülene tugi- ja
arendustegevus“
eelarveliik
30
„Toetused“
objektikood
IN005000
„Kultuuriministeeriumi valitsemisala investeeringud“ 272 693 eurot;
1.3. suurendan programmis „Kultuur“, meetmes „Mitmekülgse ja kättesaadava kultuurielu
toetamine ja arendamine“, programmi tegevuses „Muusikapoliitika kujundamine ja
rakendamine“ eelarveliik 20 „Toetused“ objektikood SE000040 „COVID-19
kriisimeede muusikavaldkonnale, sealhulgas Kultuuriministeeriumilt seni mitte toetust
saanud eraõiguslikud kontserdikorraldajad, muusikakollektiivid, esitajad ja tugiteenuse“
200 000 eurot.
2. Tulenevalt vahendite eraldamisest Vabariigi Valitsuse reservist lisan Kultuuriministeeriumi
2020. aasta eelarvesse programmi „Kultuur“, meetme „Mitmekülgse ja kättesaadava
kultuurielu toetamine ja arendamine“ ja programmi tegevuse „Audiovisuaal- ja
meediapoliitika kujundamine ja rakendamine“ alla järgmised vahendid:
2.1. suurendan eelarveliik 20 „Toetused“ objektikood SR060202 eelarverida „Väliskapitalil
Eestis toodetavate filmide toetusmehhanismi Film Estonia 2020. aasta kuludeks“ 642
316 eurot.
3. Teen Kultuuriministeeriumi eelarves programmis „Sport“, meetmes „Saavutusspordi
edendamine“, programmi tegevuses „ Saavutusspordi poliitika kujundamine, toetamine ja
arendamine“ järgmised muudatused:
3.1. vähendan eelarveliik 30 „Toetused“ objektikood IN06S014 „Tehvandi Spordikeskus
SA*, Kääriku Spordikeskuse väljaehitamine“ 820 000 eurot;

3.2. suurendan eelarveliik 30 „Toetused“ objektikood IN06S014 „Tehvandi Spordikeskus

SA*“ 820 000 eurot.
Muudatuse tegemisel on arvesse võetud Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus 02.12.2020
investeeringute muutmise taotlus 1-6/109.
4. Kinnitan kultuuriministri 27.03.2020 käskkirja nr 48 punktis 6.2. Eesti Rahvusringhäälingu
tegevustoetuseks antud 8000 euro uueks sihtotstarbeks projekti „Jõululaulude salvestus Jaani
kirikus Eesti Filharmoonia Kammerkoori esituses Tõnu Kaljuste juhtimisel“ kulude katmine.
Muudatuse tegemisel on arvesse võetud kiireloomuliste taotluste menetlemise komisjoni
01.12.2020 protokollis nr 1-5/311 toodud toetuse eraldamise ettepanek.
5. Teen Kultuuriministeeriumi ja Eesti Hoiuraamatukogu eelarvetes programmis „Kultuur“
järgmised muudatused:
5.1. vähendan Kultuuriministeeriumi meetmes „Kultuuri valdkondadeülene arendamine,
koostöö ja rahvusvahelistumine, programmi tegevuses „Valdkondadeülene tugi- ja
arendustegevus“ eelarveliik 20 „Toetused“ eelarverida „Eraldis institutsioonide
toetamiseks“ 38 960 eurot;
5.2. suurendan Eesti Hoiuraamatukogu meetmes „Kultuurpärandi säilitamise ja
kättesaadavaks tegemise toetamine ja arendamine“, programmi tegevuses
„Raamatukogupoliitika kujundamine ja rakendamine“ eelarveliik 20 eelarverida
„Tegevuskulud“ 7 000 eurot Eesti Pimedate Raamatukogu CD-duplikaatori remondiks ja
pimedatele tagastamatu CD teenuse taastamiseks;
5.3. suurendan Kultuuriministeeriumi meetmes „Kultuurpärandi säilitamise ja kättesaadavaks
tegemise toetamine ja arendamine“, programmi tegevuses „Muuseumipoliitika
kujundamine ja rakendamine“ eelarveliik 20 „Toetused“ eelarverida „Pärnu Muuseum
SA tegevustoetus“ 31 960 eurot välisprojekti „Punase torni renoveerimine“
kaasrahastuskulude katteks.
Muudatuse tegemisel on arvesse võetud kiireloomuliste taotluste menetlemise komisjoni
01.12.2020 protokollis nr 1-5/311 toodud toetuse eraldamise ettepanekud.
6. Tulenevalt COVID-19 kriisimeetmete kulude täpsustumisest teen Eesti Rahvakultuuri
Keskuse ja Kultuuriministeeriumi eelarvetes eelarveliik 20 „Toetused“ objektikood
SE000040 järgmise muudatuse:
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