
Laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  protsessis	  osalevate	  kooride,	  
orkestrite	  ja	  rahvatantsurühmade	  	  
ARENDUSSTIPENDIUMI	  STATUUT	  	  
	  
1.	  Eesmärk	  ja	  mõju	  	  
Arendusstipendium	  on	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  protsessis	  osalevate	  kollektiivide	  tegevustoetuse	  
programmi	  (LTP	  TTP)	  osa.	  	  
LTP	  TTP	  eesmärk	  on	  kollektiivide	  kui	  UNESCO	  vaimse	  kultuuripärandi	  esindusnimekirja	  kantud	  
laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  traditsiooni	  valdkondade	  ja	  edasikandjate	  arendamine.	  	  
1.1.	  Eesmärk	  	  
Kollektiivi	  arendusstipendiumi	  eesmärk	  on	  valdkonna	  teadlik	  ja	  sihipärane	  arendamine	  
pidudevahelisel	  ajal.	  	  
	  
1.2.	  Mõju	  	  
1.2.1.	  Arendusstipendium	  toetab	  arengut	  ja	  jätkusuutlikkust	  ning	  suurendab	  seeläbi	  valdkonna	  
nähtavust	  ja	  mõju	  ühiskonnas.	  	  
1.2.2.	  Arendusstipendium	  on	  seotud	  konkreetsete	  lõppväljunditega,	  mis	  aitavad	  kaasa	  laulu-‐	  ja	  
tantsupeo	  protsessi	  kui	  terviku	  arendamisele.	  	  
	  

2.	  Tingimused	  taotlejale	  ja	  taotlemise	  kord	  	  
Eesti	  Laulu-‐	  ja	  Tantsupeo	  SA	  (ELT	  SA),	  Eesti	  Kooriühingu	  (KÜ)	  ning	  Eesti	  Rahvatantsu	  ja	  
Rahvamuusika	  Seltsi	  (ERRS)	  poolt	  moodustatud	  LTP	  TTP	  toimkond	  kuulutab	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  
protsessis	  osalevate	  kollektiivide	  tegevustoetuse	  programmi	  raames	  välja	  avaliku	  
arendusstipendiumi	  konkursi	  Eestis	  tegutsevatele	  kooridele,	  orkestritele	  ja	  tantsurühmadele,	  
alaliitudele	  ja	  maakondlikele	  ühendustele.	  	  
	  
2.1.	  Taotlusvoorust	  võivad	  stipendiumi	  taotleda	  järgmised	  Eestis	  alaliselt	  tegutsevad	  juriidilised	  
isikud:	  
2.1.1.	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  protsessis	  osalev	  harrastuskollektiiv,	  kes	  tegutseb	  alaliselt	  
kvalifitseeritud	  juhendaja	  juhtimisel.	  
2.1.2.	  	  2015.	  aasta	  taotlusvoorus	  on	  subjektid	  ka	  laulu-‐ja	  tantsupeo	  protsessis	  osalev	  alaliit	  ning	  
laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  protsessis	  osalev	  rahvatantsijate,	  rahvamuusikute,	  kooride	  või	  orkestrite	  
maakondlik	  ühendus;	  	  
2.2.	  Taotleja	  esitab	  stipendiumiperioodiks	  konkreetse	  tegevuskava	  ja	  oodatavad	  tulemused,	  
mille	  saavutamiseks	  stipendiumi	  taotletakse.	  	  
2.3.	  Konkursi	  edukalt	  läbinud	  taotleja	  kohustub	  tegelema	  stipendiumi	  tingimustest	  lähtuvalt	  
eesmärgipärase	  valdkonna	  arendamisega.	  	  



	  
2.4.	  Stipendiumi	  taotlemise	  kord	  
2.4.1.	  Arendusstipendiumi	  taotlemise	  tingimused	  vaatab	  LTP	  TTP	  toimkond	  igakordselt	  üle	  enne	  
stipendiumikonkursi	  avalikku	  väljakuulutamist.	  	  
2.4.2.	  Arendusstipendiumi	  avalik	  konkurss	  toimub	  üleriigilise	  (sh	  noorte)	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  
vahelistel	  aastatel.	  	  
2.4.3.	  Arendusstipendiumi	  avaliku	  konkursi	  tingimused	  ning	  dokumentatsioon	  avaldatakse	  ELT	  
SA,	  KÜ	  ning	  ERRS-‐i	  kodulehel.	  	  
2.4.4.	  Arendusstipendiumi	  avalikust	  konkursist	  teavitatakse	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  elektroonilise	  
andmebaasi	  kaudu	  kollektiivide	  kontaktisikuid.	  	  
2.4.5.	  Arendusstipendiumi	  suurus	  ühele	  taotlejale	  kinnitatakse	  iga	  kord	  enne	  järjekordse	  avaliku	  
konkursi	  väljakuulutamist	  LTP	  TTP	  toimkonna	  poolt.	  	  
	  

3.	  Arendusstipendiumi	  taotluste	  menetlemise	  kord	  
	  
3.1.	  Arendusstipendiumi	  taotluste	  menetlemine	  
3.1.1.	  Arendusstipendiumi	  taotlusi	  on	  ELT	  SA	  lepingu	  alusel	  volitanud	  menetlema	  vastava	  
valdkonna	  arengut	  tagavad	  ühingud	  KÜ	  ning	  ERRS.	  	  
3.1.2.	  Taotluste	  menetlemiseks	  moodustavad	  KÜ	  ja	  ERRS	  ekspertkomisjonid,	  kelle	  ülesandeks	  on	  
kontrollida	  taotlejate	  ja	  taotluste	  vastavust	  arendusstipendiumi	  eesmärkidele	  ning	  KÜ	  ja	  ERRS-‐i	  
poolt	  sõnastantud	  taotlusvooru	  tingimustele.	  
3.1.3.	  Stipendiumi	  määramise	  kohta	  koostatakse	  kirjalik	  ekspertkomisjoni	  ettepanek.	  Komisjon	  
on	  otsustusvõimeline,	  kui	  kohal	  on	  vähemalt	  51%	  hääleõiguslikest	  liikmetest.	  	  
3.1.4.	  Ekspertkomisjonid	  esitavad	  ettepanekud	  stipendiumi	  andmise	  otsustuse	  kinnitamiseks	  LTP	  
TTP	  toimkonnale	  ning	  rahaeraldise	  kinnitab	  ELT	  SA	  nõukogu.	  	  
3.1.5.	  Stipendiumi	  kasutamise	  eesmärk,	  väljamakse	  tingimused	  ning	  muud	  tingimused	  
reguleeritakse	  stipendiaadi	  ja	  KÜ	  või	  stipendiaadi	  ja	  ERRS-‐i	  vahel	  sõlmitava	  lepinguga.	  	  
	  
3.2.	  Stipendiumi	  tagasinõue	  	  
	  
Stipendiumilepingu	  rikkumisel	  või	  valeandmete	  esitamisel	  on	  KÜ-‐l	  või	  ERRS-‐il	  õigus	  ja	  kohustus	  
leping	  ühepoolselt	  lõpetada,	  peatada	  väljamaksed	  ja/või	  stipendium	  tagasi	  nõuda.	  

	  

Toetusprogrammi	  kontaktisik:	  	  

Vaike	  Rajaste	  
ELT	  SA	  programmitoimetaja	  
tel:	  627	  3128	  
e-‐post:	  vaike.rajaste@laulupidu.ee	  

	  


