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Sissejuhatus 
 
 

Käesolev MTÜ Eesti Esitajate Liit (edaspidi nimetatud „EEL“) läbipaistvusaruanne on 

koostatud perioodi 01. jaanuar 2018 – 31. detsember 2018 kohta.  

EEL läbipaistvusaruande koostamisel on lähtutud autoriõiguse seaduse (AutÕS) § 

7916 sätetest ja justiitsministri 21.06.2016 määrusest nr 15 „Kollektiivse esindamise 

organisatsiooni läbipaistvusaruandes esitatav teave“. 

Läbipaistvusaruande koostamise eesmärgiks on teha õiguste omajatele kättesaadavaks 

võimalikult suur osa nende õiguste teostamist ja vastavaid rahavoogusid puudutavast 

infost. Läbipaistvusaruanne sisaldab infot, mida tavapärase majandusaasta aruande 

raames ei ole kohustust esitada. 

Läbipaistvusaruanne tagab õiguste omajatele võimaluse jälgida nende õigusi teostava 

kollektiivse esindamise organisatsiooni tegevust ja seda ka teiste samasuguste 

organisatsioonide tegevusega võrrelda. 

Läbipaistvusaruanne hõlmab võrreldavat kontrollitud finantsteavet EEL-i tegevuse kohta 
ja ülevaadet sotsiaal-, kultuuri- ja haridusteenuste jaoks määratud summade kasutamise 
kohta. 
 
 

EEL-i õiguslik ja juhtimisstruktuuri üldine kirjeldus 
 

 

EEL on mittetulundusühing, kelle asutamise, tegevuse ja lõpetamise suhtes kohaldatakse 

mittetulundusühingute seadust autoriõiguse seadusest tulenevate erisustega. EEL on 

asutatud 21.03.2000.a. eesmärgiga teostada teose esitajate autoriõigustega kaasnevaid 

õigusi. 

EEL-i peamiseks ülesandeks on teose esitajate varaliste õiguste teostamine, st esituse 

kasutamise eest saadaoleva tasu kogumine ja esitajatele väljamaksmine.  

EEL-i liikmeks võib olla iga esitaja, so laulja, muusik või muu isik, kes laulab, deklameerib, 

mängib muusikariistal või muul viisil esitab teoseid või juhendab teisi isikuid teoste 

esitamisel ja nende õigusjärglased.  

EEL-i liikmeks astuda soovija esitab ühingu juhatusele kirjalikult avalduse/liikmelepingu 

ja lisainformatsiooni on tegevuse kohta. Laekunud avaldused vaadatakse läbi juhatuse 

koosolekul ning tehakse otsus liikmeks vastuvõtmise või vastuvõtmisest keeldumise 

kohta. Liikmega sõlmitakse kirjalik liikmeleping, milles sätestatakse ühingule 

teostamiseks loovutatavad õigused ja märgitakse ära poolte muud õigused ning 

kohustused. 

AutÕS §-is 79 lõikes 3 on loetletud valdkonnad, kus õiguste teostamine kollektiivse 

esindamise organisatsiooni kaudu on kohustuslik. 
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EEL on esitajate rahvusvahelisse katusorganisatsiooni SCAPR (the Societies' Council for 

the Collective Management of Performers' Rights) liikmeks. 

EEL teostab teiste riikide kollektiivse esindamise organisatsioonidega (edaspidi 

nimetatud „KEO“) sõlmitud lepingute alusel vastavate KEO-de liikmete õigusi Eesti 

Vabariigis. EEL poolt esindatud Eesti esitajate nimekiri ja samuti välisriikide nimekiri, kus 

asuvate KEO-dega on EEL-il sõlmitud esinduslepingud, on kättesaadav EEL-i veebilehelt 

www.eel.ee 

EEL-i kõrgeimaks juhtorganiks on selle liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad 

osaleda kõik EEL-i liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Üldkoosolek võtab vastu 

otsuseid kõikides EEL-i juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud 

juhatuse või mõne muu EEL-i organi pädevusse. Läbipaistvusaruande perioodil toimus 

üks üldkoosolek, 18.06.2018.a.. 

EEL-i peamised tegevussuunad ja eesmärgid kinnitatakse ühingu liikmete üldkoosoleku 

otsustega, mille kutsub juhatus kokku mitte hiljem kui kuue kuu jooksul arvates 

majandusaasta lõppemisest. 

Juhatus on EEL-i juhtimisorgan, mis esindab ja juhib EEL-i. Juhatus koosneb kolmest (3) 

kuni viiest (5) liikmest, kes määratakse üldkoosolekul EEL-i liikmete poolt kolme (3) 

aastaseks tähtajaks. Läbipaistvusaruande perioodil olid juhatuse liikmeteks Uno Loop, 

Ülar-Johannes Palm, Tanel Padar, Erki Vabamets ja Urmas Ambur. 

Nõuete osas, mida EEL peab oma tegevuses järgima autoriõiguse seaduse alusel, teostab 

järelevalvet  Justiitsministeerium.  

EEL-i tegevus loomeliiduna toimub vastavalt loovisikute ja loomeliitude seadusele (LLS) 

ning tegevuse kohta esitatakse igal aastal eraldi aruanne Kultuuriministeeriumile.    

Üksuseid, mida EEL omab või kontrollib otseselt või kaudselt, täielikult või osaliselt, 

aruande perioodil ei olnud. 

Teave litsentsilepingute sõlmimisest keeldumise kohta 
 
Läbipaistvusaruande perioodil ei ole EEL keeldunud sõlmimast ühtegi litsentsilepingut.  
 
Kõik kasutajad, kes on pöördunud EEL-i poole sooviga saada luba või sõlmida leping EELi 
poolt esindatud õiguste omajate repertuaari kuuluvate esituse kasutamiseks valdkonnas, 
mida EEL teostab ning kes on aktsepteerinud EEL-i poolt vastavas kasutusvaldkonnas või 
-viisi puhul rakendatavaid litsentsitasu määrasid, on EEL-lilt vastava loa saanud.  
 
EEL sõlmib vastavalt Eesti Autorite Ühingu (edaspidi nimetatud „EAÜ“) ja Eesti 
Fonogrammitootjate Ühingu (edaspidi nimetatud „EFÜ) sõlmitud lepingule 
litsentsilepinguid isikutega, kes soovivad teoseid ja fonogramme reprodutseerida DJ-
tegevuse eesmärgil. Vastavalt DJ valdkonnas sõlmitava litsentsilepingu tingimustele on 
EEL-il koos EFÜ ja EAÜ-ga või eraldi õigus litsentsileping viivitamata üles öelda kui 
litsentsisaaja ei tasu litsentsitasu arvet õigeaegselt või rikub muul viisil litsentsilepingu 
tingimusi. 2018. aastal oli EEL-i poolt litsentsilepingu tingimuste rikkumise tõttu EEL-i 
poolt ülesöeldud DJ lepingute arvuks 4 lepingut.  
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Finantsteave 
 
Tulud 
 

2018 TULUD € % 
Kogutud tasud esitajatele 529677 48,2 
Toetused loovisikutele 208669 19,0 
Välismaalt 21259 1,9 
Muud tulud 25 535 2,3 
Tulud tegevuste 
korraldamisest 

55406 5,0 

Vahendustasud 258966 23,6 
KOKKU 1099512 100,0 

 

Aruandeaastal õiguste omajatele eraldatud tasude kogusumma oli 550 936 eurot.  

 

Tabel: vahendustasud 

 

Tabel: Välismaalt laekunud esitajatasu EEL liikmetele. 

126

4 632

14 277

40 406

70 133

129 392

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000

Raamatukogude laenutus

Reprodutseerimine

Taasedastamine

Loometoetused

Edastamine

Avalik esitamine

Vahendustasud

98

123

291

505

572

748

1571

2092

4181

11079

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

NUOVO IMAIE / ITAALIA

RAAP / IIRIMAA

AMANAT /KAZAKHSTAN

CPRA / JAAPAN

PPL / SUURBRITANNIA

AIE /HISPAANIA

GRAMEX / TAANI

GRAMEX / SOOME

STOART / POOLA

SAMI / ROOTSI

Laekunud esitajatasu €



5 

 

Kulud 
 
 

KULUD € % 
Üür ja rent    20742 5,19 
Elektrienergia   2290 0,57 
Kommunaalteenused 1386 0,35 
Kütus    3116 0,78 
Mitmesugused bürookulud    73915 18,49 
Lähetuskulud    3173 0,79 
Riiklikud ja kohalikud maksud    4551 1,14 
Kokku mitmesugused 
tegevuskulud    

109173  

   
Palgakulu      
Sotsiaalmaksud    177163 44,32 
Kokku tööjõukulud    59741 14,94 
 236904  
Põhivarade kulum ja väärtuse 
langus 

52694 13,18 

   
Kahjum valuutakursi muutustest   18 0,00 
Lootusetud nõuded    0 0,00 
Muud   956 0,24 
Kokku muud kulud    974  
   
Kulud kokku 399745 100 

 
 

Loometoetused ja stipendiumid 
 
Eesti Esitajate Liidu liikmetele eraldati 2018. aastal vabakutselise loovisiku loometoetusi 
ja stipendiumeid kokku summas 208 669 eurot. Vabakutselise loovisiku loometoetustena 
maksis EEL 2018. aastal välja 46 909 €. Kokku maksti vabakutselise loovisiku 
loometoetust 12 loovisikule. 
 
2018. aastal Eesti Esitajate Liidule esitatud 18-st vabakutselise loovisiku loometoetuse 

taotlusest sai komisjon rahuldada 14 isiku poolt esitatud taotlused, mis vastasid 

loovisikute ja loomeliitude seaduses toodud nõuetele. Taotluste rahuldamisest keelduti 

põhjusel, et loovisik ei vastanud loovisikute ja loomeliitude seaduse §-s 3 ja §-s 16 toodud 

tunnustele ja tingimustele.  

2018. aastal esitati EEL-ile kokku 321 stipendiumitaotlust, millest rahuldati 143. Nendest 
45 olid enesetäienduseks ja 131 loomingulise tegevuse soodustamiseks. Täiendusõppeks 
eraldas EEL 2018. aastal kokku 25197 eurot ja loometegevuseks 136 563 eurot. 
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Tabel: Loometoetused 
 
Iga eraldatud stipendiumi kohta on stipendiumisaajal kohustus esitada ühe kuu jooksul 
peale stipendiumi kasutamise lõpptähtaega kinnitatud vormis aruanne. 
 
 

Esitajatasude kogumine 

 

Tabel: osakaal jaotuses 
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Esitajatasude maksmine 
 
Vastavalt EEL-i tasude jaotamise reeglitele toimub tasu maksmine peale esitaja ja EEL-i 
vahel esindus- või liikmelepingu sõlmimist ning peale esitaja poolset teavitust, milliste 
esituste salvestamisel ta on osalenud. Välimaiste KEO-de polt esindatud õiguste omajatele 
makstakse kogutud tasud välja vastavalt KEO-ga sõlmitud lepingu tingimustele. 
 
EEL-i juhatus on määranud tasu alammääraks, millest väiksemaid summasid liikmetele 
välja ei maksta, 10 eurot. Need summad makstakse välja tasude alammäära ületamisel. 
 
Välismaiste õiguste omajate puhul makstakse tasu välja teda esindavale KEO-le 
koondmaksena, tasu alammäära, millest väiksemaid summasid välja ei maksta, ei ole 
kehtestatud. 
 
2018. aastal teostati EEL-i liikmetele esitajatasude makseid 16 korral, millest 3 korda 
sisaldas välismaalt laekunud tasude väljamakset.  
 
Välismaiseid esitajaid esindavatele välisühingutele makstakse tasusid välja üldjuhul 1 
kord aastas. 
 

 
Tabel: EEL liikmetele tasu maksmine  
 
EEL-i liikmetele tehtud esitajatasude maksete kogusumma 2018. aastal oli kokku 272 318 
€.  
 
Välimaa organisatsioonidest pärinevad esitajatasud laekus 2018. aastal 21 259 € ning 
õiguste omajatele maksti välja, koos varasemate aastate jäägiga,  2018. aastal 23 586  €. 
 
Autoriõiguse seaduse § 799 lõike 1 kohaselt jaotab ja maksab KEO õiguste omajatele 
saadaolevad summad välja võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt üheksa kuu möödudes selle 
majandusaasta lõpust, kui õigustest saadav tasu koguti. EEL alustas 2017. aastal kogutud 
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tasude väljamaksete tegemisega 2018. aasta märtsis. 2018. aasta esimese nelja kuu 
jooksul maksti välja 72,5% EEL-i liikmetele 2018. aastal makstud esitajatasudest, 10 
kuuga oli välja makstud 96% esitajatasudest. 

Eraldised, mis on tehtud õiguste omajatele, kuid on välja maksmata 2018. aasta lõpu 
sisuga. 

 2016 Moodustamine/  
korrigeerimine 

2017 Moodustamine/  
korrigeerimine 

2018 

Eraldis 
esitajatasude 
väljamakseteks 

384 261 35 055 419 316 54 119 473 435 

 
 
Väljamakse tegemata jäämise peamiseks põhjuseks on, et üheksa kuu möödudes, selle 
majandusaasta lõpust, kui õigustest saadav tasu koguti, ei ole välja maksmata tasu osas 
tuvastatud, kes on vastava tasu õiguste omajaks või jääb saadav tasu alla makstava tasu 
piirmäära (10 €).  
 
EEL tasude jaotamise reeglite kohaselt kohustub EEL kogutud tasud, millede õigust 
omavad esitajad kas pole EEL-i liikmed või ei suudeta neid EEL-i püüdlustest hoolimata 
tuvastada, reserveerima kuni kolmeks aastaks nende esitajate nimele. Kui kolme aasta 
möödumisel alates reserveerimisest ei ole endiselt neid esitajaid tuvastatud või pole 
tuvastatud esitaja EEL-iga sõlminud liikmelepingut, otsustab EEL-i juhatus, kas see raha 
lisatakse teiste esitajate vahel jaotamisele kuuluvale summale või suunatakse liikmete 
ühishuvisid puudutavaid eesmärke täitvasse fondi. 
 
Aruandeaastal eraldati jaotamisele kuuluvatest esitajatasudest üle 3. aastased 
tuvastamata õiguste omajate tasusid kokku 143 341 eurot. Mittejaotatavat summat 
kasutati esitajatasu lisamaksete tegemiseks, ürituste korraldamiseks ja toetamiseks, 
Ungru loomemaja tegevuse finantseerimiseks ja arendustegevuseks. Eraldatud tasude 
kasutamata jääk 31.12.2018.a. seisuga on 129 093 eurot. 
 

Teave teiste organisatsioonidega seotud suhete kohta 
 
Käesolevas läbipaistvusaruandes toodud teave teiste organisatsioonidega seotud suhete 
kohta hõlmab endas EEL-i ja välismaiste KEO-de ning agentide vahel sõlmitud lepingute 
alusel saadud andmeid.   
 
Välismaiste KEO-de poolt 2018. aastal EEL-ile antud info on valdavalt 2017. aastal 
toimunud esituste kasutuse kohta. 
 
EEL saab anda ülevaate teistelt organisatsioonidelt saadud ja teistele organisatsioonidele 
makstud summade kohta organisatsioonide kaupa. Üldjuhul sisaldab nii makstav kui ka 
saadav tasu summasid, mis on kogutud fonogrammide avaliku esitamise, edastamise, 
taasedastamise, reprodutseerimise, rentimise, laenutamise ja isiklikeks vajadusteks 
kasutamise eest. 
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Teistele organisatsioonidele makstud tasude osas toimub haldustasu arvestamine täpselt 
samade põhimõtete alusel ja samades määrades nagu EEL-i liikmete õiguste teostamise 
puhul. Mingeid täiendavaid mahaarvamisi peale haldustasude ei tehta. 
 

 
 
 
Tabel: EEL poolt välisühingutele makstud esitajatasu. 
 
Teiste organisatsioonide poolt EEL-ile makstud summadest ei ole EEL võtnud haldustasu 
ega teinud muid mahaarvamisi. 
 
Teistest organisatsioonidest 2018. aastal EEL-ile laekunud summad organisatsioonide 
kaupa: 
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Tabel: Välismaalt laekunud esitajatasu EEL liikmetele. 

 
Eriaruanne 
 
Vastavalt AutÕS § 7916 lõike 3 punktile 4 peab eriaruanne sisaldama sotsiaal-, kultuuri- ja 
haridusteenuste osutamise eesmärgil majandusaasta jooksul õigustest saadavast tasust 
ning selle investeerimisest tekkinud tulust maha arvatud summad eesmärgiliikide kaupa 
ning iga eesmärgiliigi puhul teostatavate õiguste kategooriate ja kasutusliikide kaupa, 
sealhulgas sotsiaal-, kultuuri- ja haridusteenuste rahastamiseks mahaarvatud 
haldustasude summad ja eraldi sotsiaal-, kultuuri- ja haridusteenusteks kasutatud eraldi 
summad. 
 
EEL liikmelepingu alusel on EEL-il õigus liikmete üldkoosoleku otsuse alusel kasutada 
jaotamisele kuuluvast tasust kuni 10% ühingu liikmete ühishuvisid puudutavatel 
eesmärkidel. 
 
EEL-i üldkoosolek ei ole teinud otsust, mis võimaldaks kasutada jaotamisele kuuluvast 
tasust mingit teatavat osa ühingu liikmete ühishuvisid puudutavatel eesmärkidel.  
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