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Tegevusaruanne 2020 

 

MTÜ Eesti Talendikeskus (edaspidi Talendikeskus) loodi 15.juunil 2016 eesmärgiga aidata kaasa 

andekatele lastele paremate arenguvõimaluste loomisele kõikjal üle Eesti. Talendikeskuse 

põhikirjalisteks ülesanneteks on jagada andekuse psühholoogia ja laste arenguvõimaluste alast 

teavet, vahendada teaduspõhist teadmust ning kogemust mujalt maailmast, nõustada 

lapsevanemaid, koole ja teisi organisatsioone andekate lastega seonduvates küsimustes, 

korraldada seminare ja konverentse, algatada haridusprogramme, viia läbi õppetegevust jne.  

Talendikeskus toimib võrgustikupõhiselt, ühendades valkonnaga tegelevaid uurijaid ja praktikuid 

ning andekuse temaatikast sügavamalt huvitunud eraisikuid ja asutusi/organisatsioone. Seisuga 

31.12.2020 oli võrgustikuga liitumise taotluse esitanud  32 eraisikut ja 3 juriidlist isikut. 

Ühinguga on huvipõhiselt seotud märgatavalt suurem hulk inimesi – näiteks on Talendikeskuse 

peamisel infokanalil, FB lehel @eestitalendid 520 jälgijat. 

Talendikeskusel on 3-liikmeline juhatus (Tiina Mikk, Sulev Kuuse, Viire Sepp), kes on ühtlasi 

MTÜ asutajaliikmed. Juhatuse liikmed ei saa juhatuse liikme ülesannete täitmise eest tasu. 

 

Talendikeskus osaleb esindatuse kaudu ka rahvusvahelistes andekate hariduse 

organisatsioonides.2017.aastast on ühingule omistatud Euroopa talendipunkti staatus. 

 MTÜ juhatuse liige V. Sepp on Eesti rahvuslik raportöör Euroopa ja delegaat andekusuurijate ja 

praktikute maailmaorganisatsioonis . 

Ühingu põhilisteks teabekanaliteks on koduleht ja FB. Kõik seminaride materjalid on 

avalikustatud talendikeskuse kodulehel www. talendikeskus.ee. Nii FBs kui kodulehel jagati 

andekusalast teaduslikku ja metoodilist infot ning teavet andekatele lastele suunatud 

programmide, stipendiumide jms kohta. Suuremat avalikku huvi pälvinud postitused on jõudnud 

üle tuhande inimeseni. 

 

.Seoses HTMpoolse tegevustoetuse lõppemisega toimusid üritused 2020.aastal peamiselt 

annetuste ja koolitustegevuse arvelt. 3. märtsil toimus TLÜ ruumides seminar, mis oli 

pühendatud kogumiku “Laste loovuse hoidmine ja arendamine” (Atlex, 2020) ilmumisele. 

Ettekannetega esinesid kogumiku autorid Eda Heinla, Viire Sepp, Andra Kütt. Kirjastus Atlex oli 

väljas müügiletiga.  



Suveseminar “Paindlik on võimalik” toimus Viljandi Jakobsoni kooli aulas 18.augustil. 

Sissejuhatava ettekandega teaduspõhistest andekatele õppe kohandamise meetoditest esines  Viire 

Sepp. Oma koolis rakendatavatest võtetest ja programmidest rääkisid  Kristel Einaste-Lukk ja 

Kristel Nuume (RaMKool), Karin Konksi (Veeriku kool), Külvi Kivisild (Tapa g.), Kati 

Bakradze (Tallinna ÜG/Kose g), Urve Krause, Liina õmblus (Pärnu Kuninga t. kool). Pärnu LV 

haridusnõunik Virve Laube tutvustas Pärnu linnas toimuvat annete toetamise süsteemi (Pärnu 

linn kui hariduskeskus). Oma bakalaureusetööd lasteaiaõpetajate arvamustest andekuse ja 

andekate kohta tutvustas Jaanika Niinemets.   

Arutelul osalesid panelistidena  Liina Kersna (Riigikogu), Einar Rull (Innove), modereeris 

Halliki Põlda (TLÜ). Talenditäht 2020 nimetuse pälvis Pärnu LV haridusnõunik Virve Laube. 

19.augustil toimus Viljandi Krõllipesa lasteaias projekti “Talendipäev lasteaias” näidisesitlus 

(koostöös Viljandi Taibukate teaduskooliga), V. Sepp viis läbi koolituse “Ande märkamine 

koolieelses eas.2E lapsed”.   

Annetustalgute raames viidi 1.detsembril Zoomis  läbi e-seminar “Testida või mitte – selles on 

küsimus”. Ekspertidena osalesid Saue G. psühholoogid Anu Pärn ja Kairi Kull, Põlvamaa 

koolpsühhooog Airene Vaike Kumari ning V. Sepp. Oma laste testimise kogemusest rääkis 

lapsevanem M. Pedaste.  

Seoses COVIDpiirangutega  ei toimunud 2020.aastal ühingu poolt pakutuna koolitusi, v.a. 

varasemalt kokku lepitud andekuse psühholoogia ja pedagoogika kursused  TÜs ja 

täiendkoolituskursus Tallinna Õpetajate Majas (vastutav täitja V.Sepp).  

Olulise lisaväärtuse andis  ühingule TÜ kommunikatsioonikursuse üliõpilaste praktika raames 

läbi viidud sihtrühmade analüüs, tudengite praktiline abi ühingu seminaride kommunikeerimisel 

(FB, pressiteated) ning kodulehe uuendamise ettepanekud. 

1.dets. toimunud annetustalgute raames laekus  “Ma armastan aidata” keskkonna kaudu annetusi  

- 468.77 eur. millele Swedbank lisas 352.14 eur.  

Avalikud seminarid 

• 3.märts Tallinn – „Lapse loovuse hoidmine ja arendamine“, ettekannetega esinesid  

samanimelise kogumiku koostaja ja autor Eda Heinla, A. Kütt, V. Sepp 

• 18.august – Viljandi, suveseminar „Paindlik on võimalik“, teadusettekande pidas  

V. Sepp, oma kooli kogemustest kõnelesid  RaMKooli, Tartu Veeriku Kooli, Tapa 

gümnaasiumi, Tallinna ÜG/Kose gümnaasiumi,  Pärnu Kuninga t. kooli ja Pärnu 



LV esindajad; tavapäraselt tutvustati ka mõningaid 2020 kevadel kaitstud 

andekuse-teemalisi magistritöid: Karin Konksi (TÜ, noppeõppe programm 

matemaatikas võimekatele 3.kl. õpilastele,) Janika Niinemets (TÜ, 

lasteaiaõpetajad andekusest). 

Aruteluringis osalesid Riigikogu liige Liina Kersna, Innove analüütik Einar Rull, 

arutelu juhtis TLÜ õppejõud Halliki Põlda.  

• 19.august – Viljandi Krõllipesa lasteaed, programmi „Talendipäev lasteaias“ 

näidisesitlus koostöös Viljandi Taibukate Teaduskooliga (õpilaste mentor M.Mitt); 

koolitus „Andekuse märkamine varases eas. Topelt-eriline laps“ (lektor V.Sepp) 

• 1.detsember  - Zoomi vahendusel, teemaks “Testida või mitte – selles on küsimus” 

(ekspertidena psühholoogid A.Pärn, K.ull, A.V. Kumari ja V. Sepp kogemuslooga 

lapsevanem M.Pedaste). Seminar toimus ülemaailmse annetustalgute egiidi all. 

 

Tasuta nõustati MTÜ poole pöördunud lapsevanemaid. 

 

Kahjuks ei õnnestunud epidemioloogilse olukorra tõttu hakata ellu viima projekti "Talendipäev 

lasteaias"  (projekti juht talendikeskuse juhatuse liige T.Mikk) tegevusi, v.a. välitingimustes 

piiratud mahus toimunud näidisesitlus Viljandi Krõllipesa lasteaias.. Projekti raames on kavas 

korraldada lasteaedades üle Eesti programme, kus lastega viiakse läbi andepõhiseid tegevusi ja 

samal ajal koolitatakse ja nõustatakse lapsevanemaid ja pedagooge andekusega seonduvatel 

teemadel. Programmi laste-tegevusteks on kavas koolitada välja kohalikke kooliõpilasi.  

 

Talendikeskuse traditsiooniliseks suurürituseks on igal aastal toimuv suveseminar. Seekordne  

seminar toimus 18.aigustil.Viljandi Jakobsoni Gümnaasiumis. Suveseminari üheks oluliseks 

osaks on andekate laste arengusse panustanud isikutele ja asutustele-organisatsioonidele mõeldud 

tunnustuse "Talenditäht" üleandmine. Talenditäht 2020 auhinna pälvis Pärnu LV haridus-ja 

kultuuriosakonna peaspetsialist Virve Laube pikaajalise ja tulemusliku tegevuse eest annete 

arengut toetava, erinevaid haridusasutusi hõlmava süsteemi loomise eestvedamisel. 

 

Seminari kajastas ulatuslikult 25.septembri Õpetajate Leht (https://opleht.ee/2020/09/tahelepanu-

klassis-on-andekaid-lapsi/ ). Samas avaldati ka seminarist osalejate ettepanekute põhjal koostatud 



pöördumine Riigikogu, kohalike omavalitsuste, haridus- ja teadusministeeriumi ja kõrgkoolide 

poole: 

 

Peame oluliseks riigi ja rahvuse suurima rikkuse – inimeste talendi – väärtustamist kogu elukaare 

vältel. Eriline vastutus laste ja noorte annete ja potentsiaali märkamisel ja toetamisel on perel ja 

haridussüsteemil alates lasteaiast, lõpetades kõrgharidusega. Selleks vajavad kõik osapooled 

• riigi ja omavalitsuste materiaalsete võimaluste suurendamist sihipäraseks tööks tippudega, 

• andekuse määratlemist haridusliku erivajadusena ja selle selget sõnastamist 

haridusseadustikus, 

• andekuspedagoogika-alase ettevalmistuse tõhustamist õpetajakoolituses ja andekusega 

seonduvate erivajaduste osas tugispetsialistide ettevalmistuses, 

• erinevate haridustasemete edenenud õppijatele paindlike koostöiste õpivõimaluste loomist 

ja selle toetamist ressursside, õpivara ja seadusandlike garantiidega, 

• üleriigiliste ja kohalike teadmus- ja kompetentsikeskuste toetamist, sh nõustamisteenuste 

olulisemat laienemist andekusega seonduvate erivajaduste osas, 

• andekuse ja selle arengu toetamisega seonduva positiivse kuvandi võimendamist 

poliitikute, haridusjuhtide, teadlaste retoorikas ja meedias, 

• talentide ja nende toetajate tegevuse märkamist ja tunnustamist. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Varad   

Käibevarad   

Raha 1 706 957

Kokku käibevarad 1 706 957

Kokku varad 1 706 957

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 438 578

Kokku lühiajalised kohustised 438 578

Kokku kohustised 438 578

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 379 1 558

Aruandeaasta tulem 889 -1 179

Kokku netovara 1 268 379

Kokku kohustised ja netovara 1 706 957



8

MTÜ Eesti Talendikeskus 2020. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019

Tulud   

Annetused ja toetused 3 722 5 595

Tulu ettevõtlusest 1 255 8 294

Muud tulud 164 0

Kokku tulud 5 141 13 889

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 0 -4 000

Jagatud annetused ja toetused 0 -100

Mitmesugused tegevuskulud -4 252 -7 917

Tööjõukulud 0 -3 051

Kokku kulud -4 252 -15 068

Põhitegevuse tulem 889 -1 179

Aruandeaasta tulem 889 -1 179
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 889 -1 179

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -140 578

Kokku rahavood põhitegevusest 749 -601

Kokku rahavood 749 -601

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 957 1 558

Raha ja raha ekvivalentide muutus 749 -601

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 706 957
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 1 558 1 558

Aruandeaasta tulem -1 179 -1 179

31.12.2019 379 379

Aruandeaasta tulem 889 889

31.12.2020 1 268 1 268
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Talendikeskus 2020.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga (EFS). EFS

on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded on

kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid, mis on kehtestatud

rahandusministri määrusega.

MTÜ Eesti Talendikeskus tulude ja kulude aruanne on koostatud mittetulundusühingute tulude ja kulude RTJ 14 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke pangas. Rahavoogude

aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest

summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime

kohta.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja

maksumusega alates 1000 eurost.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest,

mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest

on maha arvatud akumuleeritud kulum. Ettevõte kasutab amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1000

Finantskohustised

Kõik finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid

kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused

MTÜ on lähtunud sihtfinantseerimise kajastamisel brutomeetodist.  Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui on piisav kindlus, et ettevõte

vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine aset leiab. Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes

perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Juhul kui sihtfinantseerimist saadakse

eelmistel perioodidel tekkinud kulude katteks või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse see tuluna

perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist

kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt

määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus

osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Arvelduskontod 1 706 957

Kokku raha 1 706 957

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 70

Sotsiaalmaks 0 115

Kohustuslik kogumispension 0 0

Töötuskindlustusmaksed 0 3

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 0 188

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2018 Laekunud Tagasi

makstud

Kajastatud

tulemiaruandes
31.12.2019

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Kodanikuühiskonna

Sihtkapital
0 4 000 0 -4 000 0 0

talendipäev lasteaias 0 390 0 0 0 390

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

0 4 390 0 -4 000 0 390

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

0 4 390 0 -4 000 0 390

 

 31.12.2019 Laekunud Tagasi

makstud

Kajastatud

tulemiaruandes
31.12.2020

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

talendipäev lasteaias 390 390

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

390 390

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

390 390
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Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 0 4 000

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 3 722 1 595

Kokku annetused ja toetused 3 722 5 595

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2020 2019

Transpordikulud 0 357

Üür ja rent 0 846

Mitmesugused bürookulud 0 334

Lähetuskulud 0 29

Tööjõukulud 0 1 500

Vastuvõtukulud 0 0

Seminari läbiviimise kulud 0 934

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
0 4 000

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Mitmesugused bürookulud 292 495

Lähetuskulud 0 239

Koolituskulud 0 88

IT kulud 606 614

Transpordikulud 1 812 3 994

Koolituste läbiviimise kulud 1 338 2 098

Reklaami ja turunduskulud 58 216

Kirjandus ja perioodika kulud 102 151

Muud 44 22

Kokku mitmesugused tegevuskulud 4 252 7 917
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Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 0 3 401

Sotsiaalmaksud 0 1 150

Kokku tööjõukulud 0 4 551

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
0 1 500

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 3 3


