
Laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  protsessis	  osalevate	  kooride,	  
orkestrite	  ja	  rahvatantsurühmade	  
TEGEVUSTOETUSTE	  PROGRAMM	  

1. Programmi	  eesmärk	  
Laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  protsessis	  osalevate	  kooride,	  orkestrite	  ja	  rahvatantsurühmade	  tegevustoetuste	  
programmi	  (LTP	  TTP)	  eesmärgiks	  on	  arendada	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  protsessis	  osalevate	  kollektiivide	  
(koorid,	  orkestrid,	  rahvatantsurühmad	  ja	  rahvamuusikaansamblid)	  tegevust	  kvalifitseeritud	  juhendaja	  
ja	  püsiva	  organisatsiooni	  toetamise	  ning	  valdkondliku	  tegevuskeskkonna	  arendamise	  kaudu.	  
	  
LTP	  TTP	  eesmärk	  on	  kollektiivide	  kui	  UNESCO	  vaimse	  kultuuripärandi	  esindusnimekirja	  kantud	  laulu-‐	  ja	  
tantsupeo	  traditsiooni	  edasikandjate	  arendamine.	  
	  
LTP	  TTP	  rahastamist	  ja	  järelevalvet	  teostab	  Eesti	  Laulu-‐	  ja	  Tantsupeo	  SA	  (ELT	  SA)	  ning	  programm	  
rakendub	  läbi	  valdkonna	  keskseltside,	  milleks	  on	  Eesti	  Kooriühing	  (KÜ)	  ja	  Eesti	  Rahvatantsu	  ja	  
Rahvamuusika	  Selts	  (ERRS).	  Seeläbi	  kasvab	  keskseltside	  võimekus	  ja	  roll	  valdkondade	  olulise	  info	  
koguja	  ja	  haldajana,	  arengu	  suunajana	  ning	  oma	  liikmeskonna	  usaldusväärse	  ja	  tugeva	  partnerina.	  

2. Programmi	  ajakava	  
LTP	  TTP	  on	  kavandatud	  aastateks	  2012-‐2019.	  

3. Programmi	  sihtgrupp	  
LTP	  TP	  sihtgrupi	  moodustavad	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  protsessis	  osalevad	  kollektiivid,	  kes	  tegutsevad	  
alaliselt	  oma	  kvalifitseeritud	  juhendaja	  juhtimisel.	  

4. Programmi	  struktuur	  
LTP	  TTP	  eesmärkide	  täitmisest	  ja	  sihtgruppide	  toetamisest	  tulenevalt	  koosneb	  programm	  kahest	  
alaprogrammist:	  kollektiivi	  toetusprogramm,	  mis	  omakorda	  koosneb	  väljunditoetusest	  ja	  
otsetoetusest	  kollektiivile	  ning	  arendusprogramm,	  mille	  osad	  on	  kollektiivi	  arendusstipendium	  ja	  
kollektiivijuhi	  õppestipendium.	  	  
	  

4.1. Kollektiivi	  toetusprogramm	  
Kollektiivi	  toetusprogramm	  on	  LTP	  TTP	  alaprogramm,	  mille	  eesmärgiks	  on	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  
protsessis	  osaleva	  elujõulise	  kollektiivi	  toetamine.	  Kollektiivi	  toetusprogramm	  on	  hooajapõhine	  
toetus,	  mis	  on	  mõeldud	  kollektiivide	  arengu	  toetamiseks	  ning	  valdkonna	  üldist	  arengut	  
toetavateks	  tegevusteks.	  
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4.1.1.1. Kollektiivi	  toetusprogrammi	  sihtgrupi	  moodustavad	  kollektiivid,	  kes	  lisaks	  
käesoleva	  statuudi	  punktis	  3	  määratletud	  tingimustele	  osalevad	  KÜ	  ja	  tema	  alaliitude	  
ning	  ERRS-‐i	  ja	  tema	  valdkondade	  laiapõhjalist	  arengut	  toetavates	  ühistegevustes.	  
Kollektiividelt	  eeldatakse	  valdkondlikku	  aktiivsust	  ning	  minimaalset	  funktsionaalset	  
suurust.	  	  

4.1.1.2. Kollektiivi	  toetusprogrammi	  iga	  konkreetse	  aasta	  mahu,	  taotlemise	  tingimused	  
ja	  korra	  töötab	  välja	  LTP	  TTP	  	  toimkond	  iga	  kord	  enne	  toetusprogrammi	  taotlusvooru	  
avalikku	  väljakuulutamist,	  lähtudes	  riigieelarvelisest	  eraldisest	  toetusprogrammile	  
ning	  toetusprogrammi	  struktuurist.	  	  

4.1.1.3. Hooaja	  eraldised	  kinnitab	  ELT	  SA	  nõukogu.	  
4.1.1.4. Kollektiivide	  toetusprogramm	  koosneb	  otsetoetusest	  ning	  väljunditoetusest.	  

4.1.2. Otsetoetus	  
Otsetoetuse	  eesmärgiks	  on	  toetada	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  protsessis	  osalevat,	  alaliselt	  
tegutsevat	  iseseisvat	  elujõulist	  kollektiivi.	  
4.1.2.1. Otsetoetus	  on	  hooajaline	  rahaline	  sihtotstarbeline	  toetus,	  mis	  on	  mõeldud	  

kollektiivide	  initsiatiivi	  toetuseks	  ning	  mis	  on	  suunatud	  kollektiivi	  arengut	  ja	  
valdkonna	  üldist	  arengut	  toetavateks	  tegevusteks.	  Otsetoetus	  moodustab	  ühe	  osa	  
kollektiivi	  tegevuse	  kogueelarvest.	  

4.1.2.2. Otsetoetuse	  taotlejaks	  on	  kollektiiv	  või	  tema	  katusorganisatsioon.	  
4.1.2.3. Otsetoetuse	  	  suuruse,	  taotlemise	  ja	  kasutamise	  	  tingimused	  ning	  korra	  

määratleb	  LTP	  TTP	  toimkond	  iga	  kord	  enne	  toetusprogrammi	  taotlusvooru	  
väljakuulutamist,	  lähtudes	  riigieelarvelisest	  eraldisest	  konkreetsel	  aastal	  
toetusprogrammile.	  

4.1.2.4. Hooaja	  otsetoetus	  eraldised	  kollektiividele	  kinnitab	  LTP	  TTP	  toimkonna	  
ettepanekul	  ELT	  SA	  nõukogu.	  	  
	  

4.1.3. Väljunditoetus	  
Väljunditoetuse	  eesmärgiks	  on	  kollektiivide	  tegevuskeskkonna	  arendamine	  
väljundipõhisena	  selliselt,	  et	  tulemused	  oleksid	  nähtavad,	  atraktiivsed	  ja	  kvaliteetsed	  ning	  
kogu	  valdkonda	  arendavad.	  	  
4.1.3.1. Väljunditoetus	  toetab	  valdkondade	  arengukavades	  sõnastatud	  oluliste	  

eesmärkide	  saavutamist	  väljundite	  kaudu.	  
4.1.3.2. Väljunditoetus	  võimendab	  valdkondade,	  põlvkondade	  ja	  kogukondade	  

koosmõju,	  toetab	  valdkondade	  arengut,	  loob	  uusi	  ideid	  ja	  arendusi,	  kujundab	  
avalikku	  arvamust	  ning	  võimaldab	  kollektiividel	  valdkonna	  arendamises	  aktiivselt	  
osaleda,	  ideid	  genereerida	  ja	  organisatoorset	  võimekust	  arendada.	  

4.1.3.3. Väljundid	  kannavad	  valdkonna	  jaoks	  olulisi	  sõnumeid	  arengusuundadest	  ja	  
eelistustest.	  Väljundid	  valitakse	  ühingute	  ning	  valdkonna	  ekspertide	  poolt	  lähtuvalt	  
järgneva	  hooaja	  vajadustest	  ja	  prioriteetidest.	  	  
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4.1.3.4. Väljunditoetuse	  taotlejaks	  on	  kollektiiv	  või	  tema	  katusorganisatsioon.	  Väljundil	  
on	  rahaline	  väärtus,	  taotleja	  saab	  ligipääsu	  soovitud	  väljundile.	  	  

4.1.3.5. Iga	  taotlusvooru	  eel	  esitavad	  	  programmi	  teostavate	  keskseltside	  komisjonid	  
valdkonna	  ekspertide	  poolt	  sõnastatud	  eesmärkidest	  lähtuvalt	  hooaja	  väljundite	  
nimekirja	  LTP	  TTP	  programmitoimkonnale	  kinnitamiseks.	  

4.1.3.6. Hooaja	  eraldised	  väljunditele	  kinnitab	  LTP	  TTP	  toimkonna	  ettepanekul	  ELT	  SA	  
nõukogu.	  	  

4.2. 	  Arendusprogramm	  
Arendusprogramm	  on	  LTP	  TTP	  alaprogramm,	  mille	  eesmärgiks	  on	  valdkonna	  teadlik	  ning	  
sihipärane	  arendamine	  üleriigiliste	  laulu-‐	  ja	  tantsupidudevahelisel	  ajal	  valdkonna-‐	  ja	  	  
enesearendamisest	  aktiivselt	  huvitatud	  kollektiivide	  ja	  nende	  juhtide	  arendustegevuste	  
toetamise	  kaudu.	  
4.2.1.1. LTP	  TTP	  arendusprogrammi	  osad	  on	  laulu-‐	  ja	  tantsupidude	  hooajal	  kollektiivijuhi	  

enesetäienduse	  toetamiseks	  kollektiivijuhi	  õppestipendium	  ning	  laulu-‐	  ja	  
tantsupidude	  vahelistel	  hooaegadel	  kollektiivi	  tegevuse	  kvaliteedi	  olulisele	  
tõstmisele	  keskendunud	  kollektiivi	  arendusstipendium.	  

4.2.1.2. Arendusprogrammi	  iga	  konkreetse	  aasta	  mahu,	  taotlemise	  tingimused	  ja	  korra	  
töötab	  välja	  LTP	  TTP	  programmi	  toimkond	  iga	  kord	  enne	  toetusprogrammi	  
taotlusvooru	  avalikku	  väljakuulutamist,	  lähtudes	  riigieelarvelisest	  eraldisest	  
toetusprogrammile	  ning	  toetusprogrammi	  struktuurist.	  	  

4.2.1.3. Hooaja	  eraldised	  	  kinnitab	  LTP	  TTP	  toimkonna	  ettepanekul	  ELT	  SA	  nõukogu.	  	  

4.2.2. Kollektiivijuhi	  õppestipendium	  
Kollektiivijuhi	  õppestipendiumi	  eesmärgiks	  on	  toetada	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  protsessis	  
osalevate	  kollektiivide	  juhendajaid	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  repertuaari	  omandamisel.	  	  
4.2.2.1. Õppestipendiumi	  sihtgrupi	  moodustavad	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  protsessis	  

osalevate	  kollektiivide	  juhid,	  kellel	  on	  kollektiivi	  juhendamiseks	  piisav	  kvalifikatsioon,	  
sh	  hariduslik	  kvalifikatsioon	  ja	  vajalik	  töökogemus.	  

4.2.2.2. 	  Õppestipendium	  on	  mõeldud	  üleriigilise	  (sh	  noorte)	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  
ettevalmistusprotsessis	  osalevale	  kollektiivijuhile	  enesetäiendamiseks	  ning	  
arengutingimuste	  loomiseks.	  	  

4.2.2.3. 	  Õppestipendiumi	  avaliku	  konkursi	  edukalt	  läbinud	  kollektiivijuht	  saab	  oma	  
käsutusse	  kogu	  stipendiumi	  summa	  sihtotstarbeliselt	  isikliku	  arengu	  toetamiseks.	  	  

4.2.2.4. 	  Õppestipendiumi	  suurus,	  taotlemise	  tingimused	  ja	  korra	  töötab	  välja	  LTP	  TTP	  
programmi	  toimkond	  iga	  kord	  enne	  toetusprogrammi	  taotlusvooru	  avalikku	  
väljakuulutamist,	  lähtudes	  riigieelarvelisest	  eraldisest	  toetusprogrammile	  ning	  
toetusprogrammi	  struktuurist.	  	  

4.2.2.5. 	  Hooaja	  eraldised	  kinnitab	  LTP	  TTP	  toimkonna	  ettepanekul	  ELT	  SA	  nõukogu.	  
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4.2.3. Kollektiivi	  arendusstipendium	  
Kollektiivi	  arendusstipendiumi	  eesmärk	  on	  valdkonna	  teadlik	  ja	  sihipärane	  arendamine	  
üleriigiliste	  laulu-‐	  ja	  tantsupidude	  vahelisel	  ajal	  ning	  see	  toetab	  aktiivseid	  valdkonna-‐	  ja	  
enesearendamisest	  huvitatud	  kollektiive.	  	  
4.2.3.1. Kollektiivi	  arendusstipendiumiga	  	  toetatakse	  	  kollektiivi,	  kellel	  on	  selgelt	  

sõnastatud	  eesmärk	  ning	  realistlik	  kava	  oma	  tegevuse	  kvaliteedi	  oluliseks	  tõstmiseks	  
ning	  initsiatiiv	  valdkonna	  eesmärgipäraseks	  ja	  uuenduslikuks	  arendamiseks.	  

4.2.3.2. Arendusstipendium	  loob	  eeldused	  kollektiivile,	  kes	  on	  valmis	  tulemuslikumalt	  
panustama	  enda	  ja	  valdkonna	  arengusse,	  valdkonna	  silmapaistvusse	  ja	  sidususe	  
suurendamisse	  ning	  kvaliteedi	  tõstmisse.	  	  

4.2.3.3. Arendusstipendium	  on	  seotud	  kollektiivi	  konkreetse	  tegevuse	  tulemusel	  
loodeava	  lõppväljundiga,	  mis	  aitab	  kaasa	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  protsessi	  terviku	  
arendamisel.	  

4.2.3.4. Arendusstipendiumi	  sihtgrupiks	  olev	  kollektiiv	  on	  juriidiline	  isik,	  kes	  lisaks	  
käesoleva	  statuudi	  punktis	  4.1.1.1.	  loetletud	  tingimustele	  ja	  tegutseb	  stipendiumi	  
tingimustest	  lähtuvalt.	  	  

4.2.3.5. Arendusstipendiumi	  avaliku	  konkursi	  edukalt	  läbinud	  kollektiiv	  saab	  
sihtotstarbelise	  stipendiumi	  kollektiivi	  arengu	  toetamiseks	  ning	  valdkonna	  
eesmärgipärases	  arendamises	  osalemiseks.	  	  

4.2.3.6. Arendusstipendiumi	  suuruse,	  taotlemise	  tingimused	  ja	  korra	  töötab	  välja	  LTP	  
TTP	  toimkond	  iga	  kord	  enne	  toetusprogrammi	  taotlusvooru	  avalikku	  
väljakuulutamist,	  lähtudes	  riigieelarvelisest	  eraldisest	  toetusprogrammile	  ning	  
toetusprogrammi	  struktuurist.	  	  

4.2.3.7. Eraldised	  kollektiividele	  kinnitab	  LTP	  TTP	  toimkonna	  ettepanekul	  ELT	  SA	  
nõukogu.	  	  

5. Programmi	  juhtimine,	  rahastamine	  ning	  rakendamine	  

5.1. Programmi	  juhtimine	  
5.1.1. LTP	  TTP	  juhtimine	  on	  protsessipõhine,	  lähtub	  valdkonna	  arengu	  eest	  vastutavate	  

institutsioonide	  poolt	  pidevalt	  läbiviidava	  analüüsi	  tulemustest	  ning	  on	  orienteeritud	  
valdkondade	  pikaajaliste	  eesmärkide	  saavutamisele.	  

5.1.2. LTP	  TTP	  	  juhtimine	  ja	  monitooring	  toimub	  ELT	  SA,	  KÜ	  ning	  	  ERRS-‐i	  koostöös	  
moodustatud	  programmi	  toimkonna	  kaudu.	  

5.1.3. LTP	  TTP	  toimkonna	  ettepanekud	  ja	  otsused	  kinnitab	  ELT	  SA	  nõukogu.	  

5.2. Programmi	  toimkond	  
5.2.1. LTP	  TTP	  toimkonna	  ülesanneteks	  on	  programmi	  kavandamine,	  juhtimise	  korraldamine	  

ja	  järelevalve.	  	  
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5.2.2. LTP	  TTP	  toimkonna	  koosseisu	  	  töösse	  on	  kaasatud	  protsessis	  osalevate	  erinevate	  
osapoolte	  esindajad	  ning	  valdkondade	  eksperdid.	  Toimkonna	  koosseisu	  kinnitab	  ELT	  SA	  
nõukogu.	  

5.2.3. LTP	  TTP	  toimkonna	  ülesandeks	  on	  analüüsida,	  jälgida	  ja	  prognoosida	  	  alaprogrammide	  
eesmärke,	  	  kriteeriume	  ja	  mahtu.	  Toimkonnal	  on	  vajadusel	  õigus	  teha	  ELT	  SA-‐le	  
eesmärgistatud	  ettepanekuid	  	  programmi	  mahu	  suurendamiseks,	  finantsvahendite	  
prognoosimisel	  ja	  taotlemisel	  riigieelarvest.	  

5.2.4. LTP	  TTP	  toimkond,	  lähtudes	  toetusprogrammi	  statuudi	  struktuurist,	  töötab	  välja	  iga	  
kord	  enne	  konkreetse	  hooaja/aasta	  toetusprogrammi	  taotlusvooru	  väljakuulutamist	  	  toetuse	  
taotlemise	  ja	  kasutamise	  tingimused,	  kriteeriumid	  	  ning	  korra,	  lähtudes	  riigieelarvelisest	  
eraldisest	  antud	  aastal	  toetusprogrammile.	  

5.2.5. LTP	  TTP	  toimkonnal	  on	  õigus	  teha	  vajadusel	  programmi	  sisus	  ning	  rakendamise	  
protseduurides	  muudatusi.	  	  

5.2.6. LTP	  TTP	  toimkonna	  ülesanneteks	  on	  valmistada	  ette	  programmi	  rakendamiseks	  
dokumendid.	  

5.2.7. LTP	  TTP	  toimkonna	  otsused	  kinnitab	  ELT	  SA	  nõukogu.	  	  

5.3. Programmi	  rahastamine	  
5.3.1. LTP	  TTP	  rahastamist	  teostab	  ELT	  SA,	  kes	  koondab	  programmi	  tarbeks	  vajalikud	  rahalised	  

ressursid	  (rahastuse	  riigi	  eelarvest	  ning	  võimalusel	  teised	  täiendavad	  ressursid)	  ning	  teostab	  
programmi	  rakendamiseks	  vajalikud	  toimingud.	  

5.3.2. ELT	  SA	  nõukogu	  kinnitab	  programmi	  üldmahu	  lähtuvalt	  iga-‐aastasest	  riigieelarvelisest	  
eraldisest	  	  toetusprogrammile.	  

5.3.3. ELT	  SA	  nõukogu	  kinnitab	  programmi	  toimkonna	  ettepanekul	  iga	  hooaja	  
alaprogrammide	  eraldised.	  

5.3.4. LTP	  TTP	  rakendamiseks	  sõlmib	  ELT	  SA	  juhatus	  raamlepingud	  KÜ	  ja	  ERRS-‐iga,	  milles	  
sätestatakse	  kõigi	  osapoolte	  pädevus,	  õigused	  ja	  kohustused.	  	  

5.4. Programmi	  rakendamine	  
5.4.1. LTP	  TTP	  rakendajateks	  on	  KÜ	  ja	  ERRS	  kui	  oma	  valdkonna	  eest	  vastutavad	  

organisatsioonid.	  
5.4.2. ELT	  SA	  eraldab	  KÜ	  ja	  ERRS-‐ile	  eelarvelised	  vahendid	  rakendustoimingute,	  programmi	  

menetlemise	  korraldamiseks,	  iga	  aastasest	  toetusprogrammi	  eelarve	  mahust	  ühingute	  
taotluste	  alusel.	  	  

5.4.3. KÜ	  ja	  ERRS	  teostavad	  programmi	  rakendamisel	  püstitatud	  eesmärkide	  saavutamiseks	  ja	  
rahastaja	  seatud	  tingimuste	  täitmiseks	  oma	  valdkonnas	  kõik	  vajalikud	  toimingud	  (sihtgruppide	  
kaasamine,	  koolitamine	  ja	  teavitamine,	  taotlusvoorude	  korraldamine,	  otsustuskomisjonide	  
moodustamine,	  lepingute	  sõlmimine,	  aruandluse	  korraldamine,	  programmi	  tulemuslikkuse	  
hindamine	  jm).	  	  

5.4.4. LTP	  TTP	  menetlustoiminguid:	  kogu	  info	  edastamine,	  toetuse	  taotlemine	  ja	  kinnitamine,	  
lepingute	  sõlmimine,	  aruandluse	  tegemine	  teostatakse	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  elektroonilise	  
andmebaasi	  kaudu.	  	  


