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Laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  protsessis	  osalevate	  kooride,	  orkestrite	  
ja	  rahvatantsurühmade	  kollektiivi	  tegevustoetuste	  
programmi	  tingimused	  hooajaks	  2015/16	  

	  	  
Laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  protsessis	  osalevate	  kooride,	  orkestrite	  ja	  rahvatantsurühmade	  riikliku	  
tegevustoetuste	  programmi	  toetuse	  taotlemistingimused	  kehtestatakse	  ning	  kuulutatakse	  	  
programmi	  statuudist	  lähtuvalt	  välja	  hooajapõhiselt.	  	  
	  
1.	  Tegevustoetuse	  taotlemise	  põhimõtted	  2015/16	  	  
Kollektiivide	  tegevustoetuste	  programm	  kuulutatakse	  välja	  hooaja	  alguses	  Eesti	  Laulu-‐	  ja	  
Tantsupeo	  SA	  (ELT	  SA),	  Eesti	  Kooriühingu	  (KÜ)	  ning	  Eesti	  Rahvatantsu	  ja	  Rahvamuusika	  Seltsi	  
(ERRS)	  kodulehel.	  	  
	  
Laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  protsessis	  osalevate	  kooride,	  orkestrite	  ja	  rahvatantsurühmade	  riikliku	  
tegevustoetuste	  programmi	  raames	  on	  hooajal	  2015/16	  kollektiivil	  võimalik	  taotleda	  
tegevustoetust:	  otsese	  rahalise	  toetusena	  ja/või	  väljundite	  loetelust	  mitterahalise	  
väljunditoetusena	  kogumahus	  kokku	  320	  eurot.	  	  
	  
Otsetoetus	  on	  eesmärgipärane	  rahaline	  toetus,	  mis	  on	  kasutatav	  sihtotstarbeliselt	  laulu-‐	  ja	  
tantsupidude	  ettevalmistavas	  protsessis	  osalemiseks.	  	  
	  
Väljunditoetust	  saab	  taotleja	  valida	  väljundite	  loendist,	  mis	  on	  ühingute	  poolt	  valdkondade	  
käesoleva	  hooaja	  arenguks	  pakutud.	  Väljundeid	  on	  võimalik	  valida	  tegevustoetuse	  kogumahu	  
ulatuses.	  Väljundite	  programmis	  ei	  toimu	  lepingupartnerite	  vahel	  otseseid	  rahalisi	  arveldusi.	  
Kollektiivi	  eest	  tasutakse	  osaleja	  poolt	  valitud	  väljundite	  maksumus	  otse	  väljundi	  korraldajale.	  	  
	  
	  
2.	  Tegevustoetuse	  taotluste	  esitamise	  tähtaeg	  	  
Tegevustoetuse	  taotlusi	  hooajaks	  2015/16	  saab	  esitada	  8.	  oktoobrist-‐	  28.	  oktoobrini	  (kuni	  kella	  
23.59)	  2015.	  aastal.	  	  
	  
	  
3.	  Tingimused	  tegevustoetuse	  taotlejale	  2015/2016	  	  
Toetust	  hooajaks	  2015/16	  saavad	  taotleda	  alaliselt	  Eestis	  tegutsevad	  harrastuskollektiivid,	  kes	  
vastavad	  järgmistele	  tingimustele:	  	  
3.1.	  Kollektiiv,	  mis	  osales	  2014.	  aastal	  toimunud	  XXVI	  laulu-‐	  ja	  XIX	  tantsupeo	  või	  rahvamuusikapeo	  
eelproovides,	  või	  on	  tegutsenud	  vähemalt	  kaks	  viimast	  hooaega;	  
3.2.	  Mis	  omab	  hooajalist	  tegevust	  ja	  väljundeid	  oma	  kogukonnas	  ning	  mille	  juhendaja	  on	  erialase	  
ettevalmistusega;	  
3.3.	  Milles	  on	  vajalik	  miinimumarv	  liikmeid:	  kooris	  vähemalt	  16,	  	  rahvatantsurühmas	  vähemalt	  	  12,	  
rahvamuusika	  kollektiivis	  vähemalt	  6	  (sh	  4	  viisipilli),	  puhkpilliorkestris	  vähemalt	  8	  ja	  
sümfooniaorkestris	  vähemalt	  12	  liiget;	  
3.4.	  Mis	  esineb	  iseseisvalt;	  
3.5.	  Mille	  liikmed	  ei	  tohi	  kattuda	  rohkem	  kui	  25%	  ulatuses	  teise	  kollektiivi	  liikmeskonnaga	  ning	  mis	  
ei	  esine	  mitme	  erineva	  nime	  all;	  
3.6.	  Mis	  on	  registreeritud	  ELT	  SA	  elektroonilise	  registri	  kasutajaks	  ja	  enne	  taotluse	  esitamist	  on	  
laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  registris	  korrastanud	  oma	  kollektiivi	  ja	  liikmete	  andmed;	  
3.7.	  Mis	  on	  korrektselt	  täitnud	  kõik	  varasemad	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  protsessis	  osalevate	  kollektiivide	  
riiklikus	  toetusprogrammis	  toetuse	  saaja	  lepingulised	  kohustused.	  
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4.	  Erandjuhud	  	  
Komisjon	  jätab	  endale	  õiguse	  üle	  vaadata	  erandjuhud,	  mis	  on	  seotud	  LTP	  protsessi	  regionaal-‐	  ja	  
sotsiaalpoliitiliste	  erisustega	  või	  kollektiivi	  liigi	  eripäraga.	  	  
	  
	  
5.	  Tegevustoetuse	  kasutamise	  võimalused	  hooajal	  2015/16	  	  
Taotlejal	  on	  võimalik	  valida	  oma	  kollektiivile	  sobiv	  rahaline	  otsetoetus	  ja/või	  väljundid.	  Taotluses	  
tuleb	  näidata,	  millist	  kulu	  (kuni	  viis	  kuluartiklit)	  soovib	  kollektiiv	  tegevustoetusest	  katta	  (vt	  5.1.	  
Otsetoetuse	  kasutusvaldkonnad).	  Kollektiivi	  poolt	  valitud	  kasutusvaldkonnad	  ja	  kuluartiklid	  
märgitakse	  otsetoetuse	  lepingusse	  ning	  sellest	  kinnipidamine	  on	  kohustuslik.	  	  	  
	  
	  
5.1.	  Otsetoetuse	  KASUTUSVALDKONNAD	  	  
Otsetoetuse	  lubatud	  kasutusvaldkonnad	  ja	  kuluartiklid	  kollektiivide	  tegevuskulude	  katmiseks	  on:	  	  
5.1.1.	  Avaliku	  esinemisega	  seotud	  kulud:	  esinemisruumide	  rent,	  esinemisega	  seotud	  
reklaamikulud,	  esinemisega	  seotud	  loomingu	  kasutuslitsentside	  tasumine	  s.h.	  EAÜ	  tasud,	  
esinemiseks	  vajalike	  instrumentide	  ja	  	  tehnika	  rent;	  
5.1.2.	  Kollektiivi	  transpordikulud:	  kollektiivi	  esinemistega	  seotud	  transpordikulud;	  	  
5.1.3.	  Soetamiskulud:	  kooridele,	  orkestritele	  ja	  rahvamuusika	  kollektiividele	  esinemisriiete	  
soetamine	  ja	  hooldus,	  orkestritele	  ja	  rahvamuusika	  kollektiividele	  instrumentide	  soetamine	  ja	  
hooldus,	  rahvatantsurühmadele	  rahvariiete	  soetamine	  ja	  hooldus,	  	  rahvatantsurühmadele	  proovi	  
läbiviimiseks	  vajaliku	  tehnika	  soetamine;	  
5.1.4.	  Osavõtutasud:	  festivalide,	  konkursside,	  laulu-‐,	  tantsu-‐,	  pillipäevade,	  erialaste	  koolituste	  	  
osavõtutasu;	  
5.1.5.	  XII	  noorte	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  õppematerjalid kooridele, orkestritele, rahvatantsurühmadele ja 
rahvamuusikakollektiividele.	  
	  
Otsetoetus	  ei	  ole	  ette	  nähtud	  järgmiste	  kuluartiklite	  katmiseks:	  
5.1.6.	  	  toitlustus;	  
5.1.7.	  	  töötasud;	  
5.1.8.	  	  paljunduskulud;	  
5.1.9.	  	  instrumentide	  soetamine	  kooridele	  ja	  rahvatantsurühmadele;	  
5.1.10. jt. kuluartiklid, mis ei kuulu otsetoetuse kasutusvaldkondade alla. 
	  
	  
5.2.	  Väljunditoetus	  	  
Väljundid,	  mida	  iga	  kollektiiv	  saab	  etteantud	  loetelust	  valida,	  on	  koostatud	  Eesti	  Kooriühingu	  ja	  
ERRS-‐i	  poolt,	  kaasates	  valdkonna	  eksperte	  ning	  lähtuvad	  hooaja	  vajadustest	  ja	  prioriteetidest.	  	  
Valitud	  väljundit	  ei	  ole	  võimalik	  hiljem	  muuta	  ega	  vahetada	  otsetoetuse	  vastu.	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Väljundite	  täpsem	  info	  on	  pikemalt	  lahti	  kirjeldatud	  antud	  dokumendi	  lisas.	  
Hooajal	  2015/2016	  on	  kollektiivide	  toetusprogrammi	  raames	  võimalik	  valida	  järgmiste	  väljundite	  
vahel:	  	  
5.2.1.	  Eesti	  Kooriühingu	  poolt	  välja	  valitud	  väljundid	  hooajaks	  2015/2016	  on	  alljärgnevad:	  
5.2.1.1.	  VI	  	  lastekooride	  konkurss-‐	  festival	  Rakveres	  29.-‐	  30.	  aprill	  2016;	  
5.2.1.2.	  Pärnu	  Rahvusvaheline	  Koorifestival	  2.-‐5.	  juuni	  2016;	  
5.2.1.3.	  Üle-‐	  eestiline	  nais-‐	  ja	  neidudekooride	  laulupäev	  "Üle	  Maarjamaa"	  	  Pärnu	  Vallikäärus	  4.juuni	  
2016;	  
5.2.1.4.	  Külalishääleseadja	  töö	  kooriga	  10	  tundi;	  
5.2.1.5.	  Külaliskontsertmeistri	  kaasamine	  koori	  kontserdi	  ettevalmistamiseks	  ja	  kontserdiks	  4	  
tundi.	  
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5.2.2.	  	  Eesti	  Rahvatantsu	  ja	  Rahvamuusika	  Seltsi	  poolt	  välja	  valitud	  väljundid	  on	  2015/2016	  
hooajaks	  alljärgnevad:	  
5.2.2.1.	  XI	  vabariiklik	  koolinoorte	  rahvatantsufestival	  Tallinnas	  9.-‐	  10.aprill	  2016;	  
5.2.2.2.	  II	  Eesti	  Naiste	  Tantsupidu	  Jõgeval	  12.juuni	  2016;	  
5.2.2.3. Rahvamuusikapidu Türil 30.juuni- 3.juuli 2016; 
5.2.2.4. Tantsuautori meistriklass; 
5.2.2.5. Tantsuõpetaja/ repetiitori meistriklass; 
5.2.2.6. Rahvamuusika meistriklass; 
5.2.2.7. Rahvamuusik ja tantsija saavad kokku. 
	  
	  
6.	  Toetuse	  taotluste	  esitamise	  kord	  	  
6.1.	   Tegevustoetuse	  taotlemine	  toimub	  laulu-‐ja	  tantsupeo	  elektroonilise	  registri	  kaudu	  
(http://register.laulupidu.ee	  ).	  Taotluse	  kinnitab	  kollektiivi	  juht;	  
	  
	  
7.	  Toetuse	  taotluste	  läbivaatamine	  ja	  lepingu	  sõlmimine	  	  
7.1.	   Tegevustoetuse	  taotlusi	  on	  ELT	  SA	  lepingu	  alusel	  volitanud	  menetlema	  oma	  valdkonna	  
arengut	  	  tagavad	  ühingud:	  KÜ	  ning	  ERRS.	  Taotluste	  menetlemiseks	  moodustavad	  KÜ	  ja	  ERRS	  	  
ekspertkomisjonid,	  mille	  ülesandeks	  on	  kontrollida	  taotlejate	  vastavust	  programmi	  eesmärkidele	  ja	  
kriteeriumidele.	  Komisjon	  jätab	  endale	  õiguse	  üle	  vaadata	  erandjuhud;	  
7.2.	   Positiivse	  otsuse	  korral	  sõlmitakse	  otsetoetuse	  kasutamise	  leping	  kollektiivi	  
allkirjaõigusliku	  esindajaga	  (kui	  kollektiiv	  ise	  ei	  ole	  juriidiline	  isik,	  siis	  sõlmitakse	  leping	  
katusorganisatsiooni	  allkirjaõigusliku	  esindajaga).	  
7.3.	   Komisjonid	  esitavad	  ettepanekud	  toetuste	  eraldamiseks	  ELT	  SA	  toetusprogrammi	  
toimkonnale	  ning	  rahaeraldise	  kinnitab	  ELT	  SA	  nõukogu;	  
7.4.	   Toetuse	  eraldamise	  järel	  sõlmib	  KÜ	  või	  ERRS	  toetuse	  saajaga	  lepingu;	  
7.5.	   Otsust	  saab	  vaidlustada	  30	  päeva	  jooksul	  alates	  otsuse	  teavitamise	  päevast.	  
	  
	  
8.	  Puudused	  tegevustoetuse	  taotluses	  	  
8.1.	   Menetlejal	  on	  õigus	  nõuda	  taotlejalt	  vajadusel	  täiendavat	  infot	  või	  võimalike	  puuduste	  
kõrvaldamist	  taotlusest;	  
8.2.	   Tähtajaks	  täiendavate	  andmete	  või	  dokumentide	  esitamata	  jätmisel	  taotlust	  ei	  menetleta	  
ning	  sellest	  teavitatakse	  taotlejat	  andmebaasi	  kaudu.	  
	  
	  
9.	  Toetuse	  leping,	  aruandlus	  ning	  tagasinõue	  	  
9.1.	   ELT	  SA	  volitab	  toetuse	  lepinguid	  sõlmima	  Eesti	  Kooriühingut	  ja	  Eesti	  Rahvatantsu	  ja	  
Rahvamuusika	  Seltsi.	  
9.2.	   Toetuse	  saaja	  lepingupartner	  (kollektiivi	  allkirjaõiguslik	  isik	  või	  katusorganisatsiooni	  
allkirjaõiguslik	  isik	  ning	  vastavalt	  Eesti	  Kooriühing	  või	  Eesti	  Rahvatantsu	  ja	  Rahvamuusika	  Selts	  
sõlmivad	  omavahel	  toetuse	  kasutamiseks	  lepingu,	  milles	  on	  sätestatud	  otsetoetuse	  kasutamise	  
otstarve,	  maht,	  aeg	  ning	  aruandluse	  esitamise	  kord	  ja	  tähtaeg;	  	  
9.3.	   Toetuse	  kasutamise	  ajavahemik	  on	  1.	  september	  2015	  kuni	  31.	  juuli	  2016;	  
9.4.	   Toetuse	  saanud	  kollektiivi	  kontaktisik	  esitab	  finantsaruande	  toetuse	  kasutamise	  kohta	  ühe	  
kuu	  jooksul	  peale	  kogu	  toetussumma	  kasutamist,	  kuid	  mitte	  hiljem	  kui	  31.	  august	  2016;	  
9.5.	   Kollektiivi	  sisulise	  töö	  tegevusaruanne	  esitatakse	  koos	  järgmise	  hooaja	  toetuse	  taotlusega;	  
9.6.	   Aruanded	  esitatakse	  elektrooniliselt	  laulu-‐ja	  tantsupeo	  registris	  vastavalt	  etteantud	  
vormile;	  
9.7.	   Juhul,	  kui	  lepingulisest	  summast	  jääb	  kasutamata	  vähem	  kui	  10	  eurot	  kollektiivi	  kohta,	  siis	  
menetleja	  tagasinõuet	  ei	  esita;	  



Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA Tegevustoetuste programmi tingimused 2015/16 

4(13) 

9.8.	   Taotluses	  valeandmete	  esitamisel	  või	  toetuse	  lepingu	  rikkumisel	  on	  KÜ-‐l	  või	  ERRS-‐il	  õigus	  
leping	  ühepoolselt	  lõpetada,	  jätta	  toetus	  välja	  maksmata	  või	  see	  tagasi	  nõuda;	  	  
9.9.	  	   Aruande	  kinnitab	  elektrooniliselt	  lepingus	  sätestatud	  aruandekohuslane,	  kel	  on	  kollektiivi	  
juhi	  ning	  kollektiivi	  allkirjaõigusliku	  esindaja	  teavitamiskohustus.	  	  
	  
Lisainformatsiooni	  jagavad:	  	  
EESTI	  KOORIÜHING	  	  
Programmitoimetaja	  Aiki	  Koolmeister	  	  
aiki.koolmeister@kul.ee	  	  
telefon	  627	  4456	  	  
	  
EESTI	  RAHVATANTSU	  JA	  RAHVAMUUSIKA	  SELTS	  	  
Programmitoimetaja	  Elsa	  Vapper	  	  
toetus@errs.ee	  	  
telefon	  601	  5641	  
	  
EESTI	  LAULU-‐	  JA	  TANTSUPEO	  SA	  
Programmitoimetaja	  Vaike	  Rajaste	  
vaike.rajaste@laulupidu.ee	  
telefon	  627	  3128	  
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Lisa 1 

	  
Eesti	  Kooriühingu	  väljundid	  hooajaks	  2015/16	  

Väljund:   VI lastekooride konkurss-festival 
 
Eesmärk:   laulupidude vahelisel perioodil koolikooridele väljundi pakkumine 
 
Sihtgrupp:   lastekoorid 
 
Kirjeldus:  lastekoorid võistlevad kahes kategoorias vastavalt valitud kohustuslikule 

laulule. Konkurssi hindab 3-5 liikmeline žürii 
 
Toimumise aeg:  29.-30. aprill 2016 
 
Läbiviimise koht:  Rakvere linn 
 
Korraldaja:  Eesti Kooriühing koostöös Rakvere Reaalgümnaasiumi, Rakvere 

Gümnaasiumi ja Rakvere Kultuurikeskusega 
 
Registreerumine:  30. november 2015 
   http://www.kooriyhing.ee/kalender/1164/29-30-aprillil-2016-toimub-rakveres-vi-
lastekooride-konkurss-festival 
 
 
Maksumus:   10 € laulja kohta 
 
Maksumus sisaldab: konkursil osalemist, festivali bukletti, kultuuriõhtut, kontserte,  
   töötubasid 
 
Osaluslimiit:   500 lauljat 

 

 

Väljund: Pärnu Rahvusvaheline Koorifestival  

Eesmärk: Festival võimaldab kooridel omavahel suhelda, õppida teiste kooride 
kogemustest. Koorifestivali raames toimub rahvalaulukonkurss, mis annab 
kooridele võimaluse end proovile panna ja tõstab seeläbi kooride taset 

Sihtgrupp: Amatöörkoorid kõikidest kooriliikidest. Koori kategooriasse 
kvalifitseeruvad kollektiivid, mille suurus algab 16 lauljast 

Kirjeldus:  Festivali raames toimuvad kontserdid Pärnu maakonna ja linna 
kontserdipaikades ning rahvalaulukonkurss Pärnu Kontserdimajas. 
Rahvalaulukonkursi kava peab tervikuna põhinema rahvalaulul, millest: - 
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vähemalt 1 teos peab olema oma maa rahvalaul;  
- kava pikkus peab olema minimaalselt 12 minutit puhast muusikat ja 
maksimaalselt 15 minutit esimesest noodist viimaseni; 
-  konkursil esitatava kava illustreerimiseks võib kasutada rütmi- ja 
rahvapille (klaverisaade ja fonogrammid ei ole lubatud) 

Esinejaid	  hindab	  3-‐liikmeline	  rahvusvaheline	  žürii.	  Konkursi	  
auhinnafond	  on	  2016	  €,	  mille	  saab	  žürii	  otsuse	  põhjal	  enim	  punkte	  
saanud	  koor	  

Toimumise aeg: 2.-5. juuni 2016 

Läbiviimise koht: Festivali avakontsert ja rahvalaulukonkurss toimuvad Pärnu 
Kontserdimajas, festivalikontserdid erinevates paikades Pärnu linnas ja 
maakonnas 

Korraldaja:  Pärnu Rahvusvaheline Koorifestival MTÜ 
 

Registreerumine: 1. detsembrini 2015 
 
http://www.prkf.ee/index.php?id=84 
 
Maksumus:  1. Osavõtutasu festivalist: 150 € koori kohta 
 

Maksumus sisaldab:  garanteerib igale kollektiivi liikmele vaba 
sissepääsu kõikidele festivali kontsertidele (v.a. lõpupidu), festivali 
bukleti, esinemise korralduse vastavalt koori soovile, abi majutuse ja 
toitlustamise korraldamisel (kui selleks on soov). 

 
   2. Osavõtutasu festivalist ja koorikonkursist: 200 € koori kohta 
 

Maksumus sisaldab: garanteerib igale kollektiivi liikmele vaba sissepääsu 
kõikidele festivali kontsertidele (v.a. lõpupidu), festivali bukleti, esinemise 
korralduse vastavalt koori soovile, abi majutuse ja toitlustamise 
korraldamisel (kui selleks on soov), konkursi žürii liikmete kirjalikku 
tagasisidet koori kohta 

 
Osaluslimiit:  ei ole  

Väljund:  Üle-eestiline nais- ja neidudekooride laulupäev „Üle Maarjamaa“  

Eesmärk:  Naiskoorilaulu propageerimine ja arendamine 

Sihtgrupp:  Naiskoorid ja tütarlastekoorid 

Kirjeldus: Kell 17.00 Eesti lipu sünnipäeva pidulik tähistamine Rüütli platsil,  
seejärel liigutakse rongkäigus Vallikääru laulupäevale. Peo kunstiline juht 
on Toomas Voll 

Toimumise aeg: 4. juuni 2016  
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Läbiviimise koht: Pärnu Vallikäärus 

Korraldaja:   Eesti Naislaulu Selts 

Registreerumine: 30. november 2015 

http://www.naislauluselts.ee/uleskutse-nais-ja-neidudekooridele/ 

Maksumus: Neidudekoorid ja Eesti Naislaulu Seltsi liikmeks olevad naiskoorid:  
25 € koori kohta.  
Mitte Eesti Naislaulu Seltsi liikmeks olevad naiskoorid:  
50 € koori kohta. 

Maksumus sisaldab: osalus laulupäeval 

Osaluslimiit: ei ole 

 

Väljund:  Külaliskontsertmeistri töö kooriga 4 tundi  
 
Eesmärk:   Professionaalse kontsertmeistri kaasamine koorikontserdile 

 
Sihtgrupp:  Kõik kooriliigid 

 
Kirjeldus: Koor saab valida lisatud nimekirjast kontsertmeistri ning leppida temaga 

kokku kavas oleva kontserdi ja peaproovi aeg. Siis valib koor endale 
vastava väljundi. Kontsertmeistri töötasu mahus  90 € (kogukulu; 2 
akadeemilist tundi peaproov, 2 akadeemilist tundi kontsert) tasub 
Kooriühing koori väljunditoetuse vahenditest. Pärast toimunud kontserti 
annab kontsertmeister selle kohta Kooriühingule omapoolse tagasiside.  

Toimumise aeg: 10.oktoober 2015 - 31. juuli 2016  

Läbiviimise koht: Üle Eesti 

Korraldaja:    Eesti Kooriühing 

Maksumus: 90 €  

Maksumus sisaldab: Kontsertmeistri töö kooriga 4 akadeemilist tundi (2 x 45 min peaproov, 2 x 
45 min kontsert) ja vajaduse korral sõidukulu 
 

Osaluslimiit: ei ole 

Kontsertmeistrid: 
Aare Külama     Aime Pärisalu 
Anne Uusna   Darja Roditšenko   
Ene Salumäe   Gerly Kättmann 
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Hain Hõlpus     Hille Poroson 
Irina Jevleva   Johan Randvere   
Jorma Toots   Kadri Toomoja   
Kairit Levit   Katre Roolaht    
Kristiina Harjak    Larissa Šilova    
Maarja Talts     Merike Muttik 
Piret Aidulo     Siim Selis  
Siret Heinaste   Tiina Renser 
Ulrika Grauberg      Õnne-Ann Roosvee 
 
 
28. oktoobriks tuleb väljundi valijal saavutada kokkulepe külaliskontsertmeistriga ning teavitada 
sellest KÜ-d aadressil aiki.koolmeister@kul.ee.  
Toetudes tegevustoetuste programmi tingimuste punktile 5.2. ei ole kollektiivil võimalik tehtud 
otsust pärast 28. oktoobrit enam muuta. 
 
 
 
Väljund:  Külalishääleseadja töö kooriga 10 tundi  
 
Eesmärk:   Kooride vokaalse võimekuse parandamine 
 
Sihtgrupp:  Kõik kooriliigid 
 
Kirjeldus:  Koor saab valida lisatud nimekirjast hääleseadja ning leppida temaga 
   kokku vokaalne töö kooriga mahus 10 akadeemilist (10 x 45 min) tundi,  

koorile ja hääleseadjale sobivatel aegadel. Siis valib koor endale vastava 
väljundi. 
Hääleseadja töötasu mahus 220 € (kogukulu) tasub Kooriühing koori 
väljunditoetuse vahenditest. Pärast toimunud koolitust annab hääleseadja 
selle kohta Kooriühingule omapoolse tagasiside.  

Toimumise aeg: 10.oktoober  2015 - 31. juuli 2016 

 
Läbiviimise koht: Üle Eesti 
 
Korraldaja:   Eesti Kooriühing 
 
Maksumus:  220 € 
 
Maksumus sisaldab: Hääleseadja töö kooriga mahus 10 akadeemilist tundi ja vajaduse korral  
   sõidukulu 
 
Osaluslimiit:  ei ole 

Hääleseadjad: 

Alar Haak 
Anne Uusna 
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Anu Aimla 
Eha Pärg 
Jaanika Kuusik 
Kaja Post 
Karin Salumäe 
Kuldar Schüts 
Külli Kiivet 
Lauri Breede 
Leelo Talvik 
Ludmilla Dombrovska 
Triin Ella 
Viviane Kallaste 
 
28. oktoobriks tuleb väljundi valijal saavutada kokkulepe külalishääleseadjaga ning teavitada 
sellest KÜ-d aadressil aiki.koolmeister@kul.ee.   
Toetudes tegevustoetuste programmi tingimuste punktile 5.2. ei ole kollektiivil võimalik tehtud 
otsust pärast 28. oktoobrit enam muuta. 
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Lisa 2 
 
Eesti	  Rahvatantsu	  ja	  Rahvamuusika	  Seltsi	  väljundid	  
hooajaks	  2015/2016	  

Väljund: XI vabariiklik koolinoorte rahvatantsufestival 
Eesmärk: Koolinoorte tantsuline arendamine läbi suhtluse, õpitubade ja 

esinemiste 
Sihtgrupp: Koolinoored (1.-12. klassi tantsurühmad) 
Kirjeldus: Koolinoorte rahvatantsufestival on igakevadine traditsioon, oodatud 

sündmus ja vahva kokkusaamiskoht erinevas vanuses tantsulastele. 
Festival toimub igal aastal erinevas Eesti paigas. XI koolinoorte 
rahvatantsufestivalil kohtutakse Tallinnas!  Festivali raames 
korraldatakse erinevaid töötubasid, ühiseid tegevusi erinevatele 
vanusegruppidele ja kaks kontserti – osalevate rühmade omaloodud  
tantsude ning pärimus- ja autoritantsude kontsert 

Toimumise aeg: 9.-10.aprill 2016 
Läbiviimise koht: Tallinn 
Korraldaja: Pelgulinna Haridusselts ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts  
Registreerumine: Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts 
Maksumus: 15€/ inimese kohta 
Maksumus sisaldab: koolitust, majutust, toitlustust 
Osaluslimiit: 700 osalejat 
Millist arengukava 
eesmärki arendatakse: Rahvatantsu järjepidevuse tagamine noorte seas pidudevahelisel aastal 
 
 
Väljund: II Eesti Naiste Tantsupidu 
Eesmärk: Luua võimalus naisrühmadele tantsida päris oma peol üldtantsupidude 

vahelisel ajal  
Sihtgrupp: Naisrühmad, neiduderühmad 
Kirjeldus: Üle-Eestiline naiste tantsupidu, kus tantsib 3000 naist, neidu ja 

memme, lisaks tantsurühmad Soomest, Norrast, Luxenburgist, 
Inglismaalt, Leedust ja Lätist. I Eesti Naiste Tantsupeo NaiseLoole 
järgneb seekord MeheLugu – jutustatakse Eesti naisest läbi mehe 
pilgu ja südame. Proovid viiakse läbi 10.- 11. juunil Jõgeva maakonna 
erinevatel staadionitel, õhtuti toimuvad simmanid. 12. juunil on kolm 
tantsupeo etendust, kus tulevad esitusele nii selleks peoks loodud kui 
tantsuvaramusse kuuluvad tantsud. II Naiste Tantsupeo lavastaja on 
Ülo Luht 

Toimumise aeg: 12. juuni 2016 
Läbiviimise koht: Jõgeva 
Korraldaja:  Folklooriselts Jõgevahe Pere 
Registreerumine: 15. oktoober 2015  
Maksumus:  15€ / inimese kohta 
Maksumus sisaldab: Tantsupeo ettevalmistus ja  korralduskulud 
Osaluslimiit: Puudub 
Millist arengukava 
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eesmärki arendatakse: Pakub nais- , neidude- ja memmede rühmadele tegevust  üleriigiliste 
pidude vahelisel aastal. Arendab tantsijaid ja annab esinemiskogemust 

 
 
Väljund: Rahvamuusikapidu Türil 
Eesmärk: Pillipeo protsessis osalevatele ansamblitele ja üksikpillimeestele 

tegevuse pakkumine  Pillipidude vahelisel ajal, koosmänguoskuse 
arendamine, uue repertuaari õppimine, ansamblitele 
esinemisvõimaluse pakkumine, pillimängijate koolitamine (õpitoad) 

Sihtgrupp: Rahvamuusikud ja rahvamuusikaansamblid üle Eesti 
Kirjeldus: Rahvamuusikapidu 2016 jätkab viimati 2007. aastal toimunud 

Rahvamuusikapäevade traditsiooni, et pakkuda rahvamuusika-
ansamblitele ja pillimeestele kokkusaamiskohta, koosmusitseerimis- ja 
esinemisvõimalust. Neljapäeval, 30.06 ja reedel, 1.07 toimuvad Türi 
Kultuurikeskuses koondorkestri proovid ja õpitoad pilliliikide kaupa. 
Reede, 1.07  õhtul on kõigil osalejatel esinemisvõimalus mitmel pool 
Türi linnas. Laupäeval, 2.07 toimub Türi laululaval suur 
rahvamuusikakontsert, kus kantakse ette eelmistel päevadel harjutatud 
repertuaari. Rahvamuusikapeol tehakse tutvust ka 2017. aasta 
noortepeo rahvamuusika repertuaariga. Ööbimine ja toitlustamine 
toimub Kultuurikeskuse vahetus läheduses asuvas Türi Põhikoolis 

Toimumise aeg: 30. juuni – 3. juuli 2016 
Läbiviimise koht: Türi 
Korraldaja:  Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, koostöös Türi 

Vallavalitsuse ja Türi Kultuurikeskusega 
Registreerumine: muusika@errs.ee 
Maksumus:  15 eurot / inimene 
Maksumus sisaldab: Õppetöös osalemine (juhendajate tasud), majutus, korralduskulud, 

maksumus ei sisalda toitlustamist! 
Osaluslimiit: 400 osalejat 
Millist arengukava 
eesmärki arendatakse: Pakub rahvamuusikutele ja üksikpillimeestele tegevust üleriigiliste 

pillipidude vahelisel aastal. Arendab pillimängijaid, tõstab ansamblite 
kvaliteeti ja motivatsiooni tegeleda rahvamuusikaga 

 
 
Väljund: Tantsuautori meistriklass 
Eesmärk: Juhendaja ja tantsijate oskuste arendamine ning esitatava repertuaari 

kvaliteedi parandamine. 
Sihtgrupp: Rahvatantsurühmad üle Eesti, kõik liigid 
Kirjeldus: Rahvatantsurühmal on võimalus kutsuda oma kollektiivi juurde 

tantsuautor, kes õpetab  tantse oma loomingupagasist (välja arvatud II 
Eesti Naiste Tantsupeo ja XII noorte tantsupeo repertuaar).  
ERRS-i poolt valitud autorid, kelle hulgast on kollektiivil võimalus 
valida: 
Ene Jakobson, Ülle Feršel, Maire Udras, Karmen Ong, Kalev Järvela, 
Ülo Luht, Maie Orav, Helena-Mariana Reimann, Aveli Asber, Agne 
Kurrikoff-Herman, Rauno Zubko, Märt Agu, Mall Järvela, Andre 
Laine, Virve Kurbel, Marina Kuznetsova. 

Läbiviimise koht: Kokkuleppel 
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Korraldaja:  Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts 
Registreerumine:  30. oktoobriks tuleb väljundi valijal saavutada kokkulepe 

tantsuautoriga ning teavitada sellest ERRSi aadressil toetus@errs.ee. 
Kui kokkulepe jääb selleks kuupäevaks saavutamata, suunatakse 
väljunditoetus kollektiivile otsetoetuseks.  
Toetudes tegevustoetuste programmi  tingimuste punktile 5.2. ei ole 
kollektiivil võimalik tehtud otsust pärast  30. oktoobrit enam muuta 

Maksumus:   150 € / üks kord 
Maksumus sisaldab: Kuni 5 tundi (a’ 45 min) koolitust, tantsuautori sõidukulu 
Osaluslimiit: Kollektiivil  on võimalik tantsuautori meistriklassi tellida kuni kaks 

korda 
Millist arengukava 
eesmärki arendatakse: Rahvatantsu ja –muusika harrastajate koolitamine, motiveerimine 
 
 
Väljund: Tantsuõpetaja/repetiitori meistriklass 
Eesmärk: Rahvatantsurühma liikmete/tantsijate õpetamine ja arendamine, 

eesmärgiga valmistuda kontserdiks 
Sihtgrupp: Rahvatantsurühmad üle Eesti, kõik liigid 
Kirjeldus: Rahvatantsurühmal on võimalus kutsuda oma kollektiivi juurde 

ERRS-i poolt  tunnustatud  tantsumentor, et arendada tantsijate 
erialaseid oskusi (siia ei kuulu II Eesti Naiste Tantsupeo ja XII noorte 
tantsupeo repertuaari õpetamine/ viimistlemine) kontserdiks 
valmistumisel. 
ERRS- i rahvatantsumentorid, kelle hulgast  on kollektiivil võimalik 
valida: 

 Ilma Adamson, Anneli Arraste, Angela Arraste, Paul Bobkov, Andi 
Einaste, Ülle Feršel, Ene Jakobson, Kalev Järvela, Sille Kapper, Virve 
Kurbel, Marina Kuznetsova, Anita Kreen, Ülo Luht, Rene Nõmmik, 
Maie Orav, Maie Pau, Vaike Rajaste, Helena-Mariana Reimann, Airi 
Rütter, Kadri Tiis, Henn Tiivel, Tiiu Pärnits 

Läbiviimise koht: Kokkuleppel 
Korraldaja:  Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts 
Registreerumine: 30. oktoobriks tuleb väljundi valijal saavutada kokkulepe 

tantsumentoriga  ning teavitada sellest ERRSi aadressil 
toetus@errs.ee. Kui kokkulepe jääb selleks kuupäevaks saavutamata, 
suunatakse väljunditoetus kollektiivile otsetoetuseks.  
Toetudes tegevustoetuste programmi tingimuste punktile 5.2. ei ole 
kollektiivil võimalik tehtud otsust pärast  30. oktoobrit enam muuta 

Maksumus:  150 € / üks kord 
Maksumus sisaldab: kuni 5 tundi (a’ 45 min) koolitust, mentori  sõidukulu 
Osaluslimiit: Kollektiivil  on võimalik meistriklassi  tellida kuni kaks korda 
Millist arengukava 
eesmärki arendatakse: Rahvatantsu ja –muusika harrastajate koolitamine, motiveerimine 
 
 
Väljund: Rahvamuusika meistriklass 
Eesmärk: Rahvamuusikaollektiivi liikmete erialaste oskuste arendamine 
Sihtgrupp: Rahvamuusikaansamblid üle Eesti, kõik liigid 
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Kirjeldus: Rahvamuusika kollektiivil on võimalus kutsuda  oma kollektiivi 
juurde ERRS-i poolt  tunnustatud rahvamuusikamentor, et arendada 
pillimeeste erialaseid oskusi 
ERRS-i rahvamuusikamentorid, kelle hulgast on kollektiivil võimalik 
valida: 

 Juta Helilaid, Pille Karras, Tarmo Kivisilla, Jaanus Põlder, Juhan 
Uppin, Margus Veenre, Enrik Visla 

Läbiviimise koht: Kokkuleppel 
Korraldaja:  Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts 
Registreerumine: 30. oktoobriks tuleb väljundi valijal saavutada kokkulepe 

rahvamuusikamentoriga ning teavitada sellest ERRSi aadressil 
toetus@errs.ee. Kui kokkulepe jääb selleks kuupäevaks saavutamata, 
suunatakse väljunditoetus kollektiivile otsetoetuseks.  
Toetudes tegevustoetuste programmi tingimuste punktile 5.2. ei ole 
kollektiivil võimalik tehtud otsust pärast 30. oktoobrit enam muuta 

Maksumus:  150 € / üks kord 
Maksumus sisaldab: kuni 5 tundi (a’ 45 min) koolitust, mentori sõidukulu  
Osaluslimiit: Kollektiivil  on võimalik meistriklassi tellida kuni kaks korda 
Millist arengukava 
eesmärki arendatakse: Rahvatantsu ja –muusika harrastajate koolitamine, motiveerimine. 
 
 
Väljund: Rahvamuusik ja -tantsija saavad kokku 
Eesmärk: Rahvamuusikute ja  rahvatantsijate koostöö arendamine. 

Pärimustantsudel põhineva tunni läbiviimine – pillimehe järgi 
tantsimise ja tantsuks mängimise oskuste arendamine 

Sihtgrupp: Rahvatantsurühmad üle Eesti, kõik liigid 
Kirjeldus: Rahvatantsurühmal on võimalus kutsuda oma kollektiivi juurde 

rahvamuusik, et arendada rahvatantsijate ja rahvamuusikute koostööd 
(tantsuks mängimise oskus, pillimehe järgi tantsimise oskus) 
ERRS-i poolt  tunnustatud rahvamuusikud, kelle hulgast on 
kollektiivil võimalik valida: 

 Ain Lindvest (eesti lõõtspill), Jaanus Põlder (viiul), Toomas Valk 
(karmoška, liblikalõõts), Kristi Alas (viiul), Toomas Ojasaar (eesti 
lõõtspill), Aivar Arak (kannel), Peeter Joosep (eesti lõõtspill), Enrik 
Visla (viiul/lõõtspill/karmoška) 

Läbiviimise koht: Kokkuleppel 
Korraldaja:  Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts 
Registreerumine: 30. oktoobriks tuleb väljundi valijal saavutada kokkulepe 

rahvamuusikuga  ning teavitada sellest ERRSi aadressil 
toetus@errs.ee. Kui kokkulepe jääb selleks kuupäevaks saavutamata, 
suunatakse väljunditoetus kollektiivile otsetoetuseks.  
Toetudes tegevustoetuste programmi tingimuste punktile 5.2. ei ole 
kollektiivil võimalik tehtud otsust pärast  30. oktoobrit enam muuta 

Maksumus:  150 € / üks kord 
Maksumus sisaldab: kuni 5 tundi (a’ 45 min) koolitust, rahvamuusiku sõidukulu 
Osaluslimiit: Kollektiivil on võimalik tellida rahvamuusikut kuni kaks korda 
Millist arengukava 
eesmärki arendatakse: Rahvatantsu ja –muusika harrastajate koolitamine, motiveerimine 
	  


