18.01.2021 nr 4.2-5/2020/1-3
Kultuuriministeerium
min@kul.ee

TEATIS
Käesolevaga kinnitan, et Integratsiooni Sihtasutusele lepingu 7–15/2708-2 raames eraldatud toetus
on kasutatud seisuga 31.12.2020 tekkepõhiselt järgmises mahus vastavalt lepingus toodud
punktidele:
2.1.1. tegevustoetus summas 775 765 eurot - kasutatud on 732 888,84 eurot;
2.1.2. tegevustoetus eesti keele majadele 1 700 000 eurot - kasutatud on 883 020,28 eurot;
2.1.3. sihtotstarbeline toetus eesti keele majadele täiskasvanute eesti keele õppeks 2 000 000 eurot kasutatud on 671 810,40 eurot;
2.1.4. sihtotstarbeline toetus Lõimumiskava rakendamise programmi elluviimiseks 147 721 eurot –
kasutatud on 82 930,32 eurot;
2.1.5. edasiantavad toetused Lõimumiskava rakendamise programmi raames 662 077 eurot, millest:
2.1.5.1. lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused 89 577 eurot - kasutatud on 105,00 eurot;
2.1.5.2. pereõpet korraldavate partnerorganisatsioonide toetamine 40 000 eurot - kasutatud on 0
eurot;
2.1.5.3. rahvusvähemuste katusorganisatsioonide toetamine 457 000 eurot - kasutatud on 0 eurot ;
2.1.5.4. rahvusvähemuste kultuuriühingute toetamine 75 500 eurot - kasutatud on 27 440,00 eurot;
2.1.6. edasiantavad toetused Rahvuskaaslaste programmi 2014-2020 raames 100 000 eurot, millest:
2.1.6.1. tagasipöördumistoetus 60 000 eurot - kasutatud on 5 630,95 eurot;
2.1.6.2. väliseesti kultuuriseltside toetamine 40 000 eurot – kasutaud on 3 577,00 eurot.
Lepingu toetusest summas 5 385 563,00 eurot laekus 5 385 563 eurot ja kasutatud on 2 407 402,79
eurot.
Laekunud toetusest, seisuga 31.12.2020, on tehtud ettemaksed summas 567 356,00 eurot, millest
lepingus toodut punktidele:
2.1.5.1. lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused – ettemaks on 71 377,00 eurot;
2.1.5.3. rahvusvähemuste katusorganisatsioonide toetamine – ettemaks on 430 500,00 eurot;
2.1.5.4. rahvusvähemuste kultuuriühingute toetamine – ettemaks on 41 361,00 eurot;
2.1.6.2. väliseesti kultuuriseltside toetamine - ettemaks on 24 118,00 eurot.
Lepingu toetusest sõlmitud töövõtulepingud ja moodustatud kohustused seisuga 31.12.2020
summas
1 938 579,39 eurot millest lepingu punktid:
2.1.1. tegevustoetus – sõlmitud lepingutele kohustus on 23 220,00 eurot.
2.1.2. tegevustoetus eesti keele majadele – sõlmitud lepingutele kohustus on 587 169,79 eurot;
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2.1.3. sihtotstarbeline toetus eesti keele majadele täiskasvanute eesti keele õppeks – sõlmitud
lepingute kohustus on 1 328 189,60 eurot;
Sõlmitud töövõtulepingute ja väljaantud toetuste kasutamise lõpparuanded laekuvad jaanuariveebruari 2021.a. jooksul. Aruannete kontrollimisel ja kinnitamisel ettemaksed ja kohustused
kantakse kulusse.
Lepingu 7–15/2708-2 eraldatud toetuse kasutamise prognoos on 4 913 338,18 eurot.
TEATISE SELETUSKIRI.
Mitmed keeleõppega ja keeleõpet toetavate tegevustega seotud hanked läksid tegevuste ellu
viimisel odavamaks kui eelarvestati lepingu sõlmimisel – koroonaviirusega seonduv on andnud
tagasilööke ja partnerid ei ole suutnud tegevusi läbi viia selles mahus, mis on olnud planeeritud.
Lisaks oli meil suur tööjõuvahetuse hange, mis on jäänud venima, sest sihtrühma määratlemine ja
leidmine on võtnud oluliselt rohkem aega kui kavandasime. Sestap on mitmed rahamahukad
tegevused, mille kavandasime eelmisesse aastasse, liikunud käesolevasse aastasse 2021.
Kokkuvõtvalt on tervishoiu teemalistest piirangutest ja eriolukorrast tingituna olnud tegevuste maht
ja ressursside kasutamise maht planeeritust natuke üle 10% väiksem.
Kõik oktoobriks teadaolevad jäägid planeerisime oktoobris läbi viidud eesti keele kursuste
hankesse, kuid teadmine mitmete hangete väiksemamahulisest realiseerumisest saabus sellesse
hankesse suurema eelarve lisamiseks liiga hilja (eelarvestus oli tehtud ja hange välja läinud),
seepärast ei saanud neid vahendeid enam ka sinna lisada.
Möödunud aasta keerulistes tingimustes on meie valdkonnas, kus on suur osa tegevustest suunatud
kontakttegevustele, saavutatud väga hea tulemus – kontakttegevused on igal võimalusel asendatud
mittekontakttegevustega. INSA eesmärk on käesoleval aastal 2020.a kasutamata jäägid realiseerida,
tegutsedes suuremamahuliselt ja intensiivsemalt – korraldades rohkem eesti keele kursusi ja
kaasates toetavatesse tegevustesse rohkem erinevate sihtrühmade esindajaid.
Usume, et nõukogu toetab meie ettepanekut tasakaalustada käesoleval aastal oma tegevuste mahu ja
tõhususe kasvuga eelmise aasta paratamatut ressursside mõningast alakasutust.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Irene Käosaar
juhataja
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