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Eesti Laulu-ja Tantsupeo Sihtasutuse tegevusaruanne 2016. aastal 

 

2016. aasta tegemised olid seotud 2017. aastal toimuva XII ﾐﾗﾗヴデW ﾉ;┌ﾉ┌ ﾃ; デ;ﾐデゲ┌ヮWﾗ ずMｷﾐ; 
ﾃ@@ﾐさ ettevalmistamisega. 2016 aastal olime keskendunud laulu- ja tantsupeo 

ﾛヮヮWヮヴﾗデゲWゲゲｷ, - ﾏ;デWヴﾃ;ﾉｷSW ﾆﾗﾗゲデ;ﾏｷゲWﾉW ﾃ; ┗@ﾉﾃ;;ﾐSﾏｷゲWﾉe ning repertuaari koolitustele 

laulu- ja tantsupeo kollektiivijuhtidele.  

Tegevusaruanne ﾉ@ｴデ┌H ELT “A ;ヴWﾐｪ┌ﾆ;┗;ゲデ ﾐｷﾐｪ ﾃ@ヴｪｷH デWｪW┗┌ゲWWﾉ;ヴ┗W ﾏWWデﾏWヮﾛｴｷゲデ 
┑ﾉWゲWｴｷデ┌ゲデぎ 
I  StrateegilｷﾐW WWゲﾏ@ヴﾆ:  

R;ｴ┗;ゲデ ﾆﾛﾐWデ;┗;デW ﾃ; ﾆ┌ﾐゲデｷﾉｷゲWﾉデ ﾆﾛヴｪWデ;ゲWﾏWﾉｷゲデW ┑ﾉWヴｷｷｪｷﾉｷゲデW ﾉ;┌ﾉ┌- ﾃ; デ;ﾐデゲ┌ヮｷS┌SW ﾉ@Hｷ┗ｷｷﾏｷゲWﾆゲ 
;;ゲデ;デWﾉ ヲヰヱΑ ﾃ; ヲヰヱΓ ﾗﾐ デ;ｪ;デ┌S ゲｷゲ┌ﾉｷﾐWが ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷﾉｷﾐW ﾃ; デWｴﾐｷﾉｷﾐW ┗ﾛｷﾏWﾆ┌ゲく 
1. Arengukava meede nr. 1.1.3: kunstiliste ja loominguliste protsesside eestvedamine ja juhtimine, 

ﾐWﾐSW デﾗｷﾏﾆﾗﾐS;SW デﾜﾜ ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ﾏｷﾐW 

1.1 . XII noorte laulupeo loominguline juhtimine 

1.2. . XII noorte tantsupeo loominguline juhtimine  

2. Arengukava meede nr. 1.2.3: pidude kontseptsiooni ja repertuaarikava tutvustavate piirkondlike 

seminaride korraldamine kollektiivijuhtidele nｷﾐｪ ゲWﾏｷﾐ;ヴｷS ﾆﾗﾗゲデﾜﾜヮ;ヴデﾐWヴｷデWﾉW ﾏ;;ﾆﾗﾐS;SWゲく  
2.1. XII noorte laulupeo ﾛヮヮWヮヴﾗデゲWゲゲ 

2.2. XII noorte デ;ﾐデゲ┌ヮWﾗ ﾛヮヮWヮヴﾗデゲWゲゲ 

3.  Arengukava meede nr. 1.2.2: ÕヮヮWヮヴﾗデゲWゲゲｷﾆゲ ┗;ﾃ;ﾉｷﾆud ﾛヮヮWﾏ;デWヴﾃ;ﾉｷd: laulikute, 

tantsukirjelduste, klaviiride, fonogrammide, DVD, CD ning veebimaterjalide loomine, kirjastamine, 

tootmine ning transport maakondadesse. 

3.1. XII noorte laulupeo デヴ┑ﾆｷゲWS 

3.2. XII noorte tantsupeo デヴ┑ﾆｷゲWS 

4.  XII noorte laulu- ja tantsupeo teavitus 

5. XII noorte laulu- ja tantsupeo ┗ｷゲ┌;;ﾉゲW ｷSWﾐデｷデWWSｷ ﾉﾗﾗﾏｷﾐW ﾐｷﾐｪ デﾗﾗSWデW ﾆ┌ﾃ┌ﾐS┌ゲデﾜﾜS  
II  “デヴ;デWWｪｷﾉｷﾐW WWゲﾏ@ヴﾆ: 

 Laulu- ﾃ; デ;ﾐデゲ┌ヮWﾗ デヴ;Sｷデゲｷﾗﾗﾐｷ ﾉ;ｷ;ヮﾛｴﾃ;ﾉｷゲWﾏ;ﾆゲ ﾆWゲデﾏｷゲWﾆゲ ﾗﾐ ﾉﾗﾗS┌S デﾗWデ;┗;S デｷﾐｪｷﾏ┌ゲWSく  
6.  LTP tegevustoetuste programm 

7. LTP andmebaasi, registri arendused  

8. Ullo Toomi ja Gustav Ernesaksa nimeliste ヮヴWWﾏｷ;デW ┗@ﾉﾃ;;ﾐSﾏｷﾐW ;;ゲデ;ﾉ 2016  

9. LTP ﾆﾗﾐ┗WヴWﾐデゲが UNE“CO ﾃ; B;ﾉデｷ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜ  
10. “ｷｴデ;ゲ┌デ┌ゲW ヮﾛｴｷﾉｷゲWS ﾏ;ﾃ;ﾐS┌ゲﾐ@ｷデ;ﾃ;S ﾃ; デWｪW┗┌ゲW ﾃ┌ｴデｷﾏｷﾐWく  
11. Finantssuhtarvud 
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I  “デヴ;デWWｪｷﾉｷﾐW WWゲﾏ@ヴﾆ: 

R;ｴ┗;ゲデ ﾆﾛﾐWデ;┗;デW ﾃ; ﾆ┌ﾐゲデｷﾉｷゲWﾉデ ﾆﾛヴｪWデ;ゲWﾏWﾉｷゲデW ┑ﾉWヴｷｷｪｷﾉｷゲデW ﾉ;┌ﾉ┌- ja tantsupidude ﾉ@Hｷ┗ｷｷﾏｷゲWﾆゲ ;;ゲデ;デWﾉ 
ヲヰヱΑ ﾗﾐ デ;ｪ;デ┌S ゲｷゲ┌ﾉｷﾐWが ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷﾉｷﾐW ﾃ; デWｴﾐｷﾉｷﾐW ┗ﾛｷﾏWﾆ┌ゲく 

1. XII noorte laulu- ja  tantsupeo loominguline juhtimine 2016. aastal 

1.1. laulupeo loominguline juhtimine  

Laulupeo kunstiline toimkond hoidis noorte laulupeo  ettevalmistusprotsessi arengus:  

J@デﾆ;デｷ デﾜﾜS ｴWﾉｷﾉﾗﾗﾃ;デWｪ; ゲW;SWデW ﾃ; ﾗヴﾆWゲデヴ;デゲｷﾗﾗﾐｷSW デWﾉﾉｷﾏｷゲWﾉ ﾐｷﾐｪ ヴWヮWヴデ┌;;ヴｷ ﾆﾗヴヴWﾆデゲW 
ﾃﾛ┌SﾏｷゲWｪ; ﾛヮヮWﾏ;デWヴﾃ;ﾉｷSWゲゲWく  
Aprilliks olid valminud ﾆﾛｷﾆｷSW ﾉ;┌ﾉ┌ヮWﾗ ﾉｷｷﾆｷSW ﾛヮヮWﾏ;デWヴﾃ;ﾉｷSく Valmistati ette ja teostati repertuaari 

ﾛヮWデ;ﾏｷゲW ﾉｷゲ;ﾐS┗@@ヴデ┌ゲWS - デﾜﾜﾉWｴWSが ;┌Sｷﾗ- ja videosalvestused jm.  

TWｴデｷ ンヵ ;┌Sｷﾗゲ;ﾉ┗Wゲデｷゲデが ヴヱ ┗ｷSWﾗゲ;ﾉ┗Wゲデｷゲデが ﾃ┌ｴWﾐSWｷS ゲｷゲ;ﾉS;┗;ｷS デﾜﾜﾉWｴデｷ ヴヱく 
Kunstiliste toimkondade ja liigidirigentide poolt v;ﾉﾏｷゲデ;デｷ WデデW ﾛヮヮWゲWﾏｷﾐ;ヴｷSW ﾉ@Hｷ┗ｷｷﾏｷﾐWく 
Seminaridel esitati kogu laulupeo repertuaar erinevate kooride ja orkestrite koosseisus. Koore ja 

orkestreid osales seminarides kokku 26 kollektiivi. 

V;ﾉﾏｷゲデ;デｷ WデデW WWﾉヮヴﾗﾗ┗ｷSW ﾉ@Hｷ┗ｷｷﾏｷゲW ﾃ; ﾆﾗﾉﾉWﾆデｷｷ┗ｷSW ｴｷﾐS;ﾏｷゲW ﾆヴｷデWWヴｷ┌ﾏｷSく Oﾉﾉ;ﾆゲW ヮ@SW┗;S 
ﾆﾛｷﾆｷSW ﾉｷｷﾆｷSW ヴWヮWヴデ┌;;ヴｷゲ ﾃ; ゲWﾉﾉW ﾛヮWデ;ﾏｷゲWゲく 
LP kunstilise toimkonna koosolekud toimusid 1 kord kuus (kokku aastas 9 korda: 2.02; 16.02; 29.02; 

12.04; 24.05; 6.09; 4.10; 1.11; 29.11). Lisaks toimus kunstilise toimkonna loomelaager 8.-9. 01. 

Seekord planeerisime デﾜﾜ ﾏ;;ﾆﾗﾐS;SW ﾆ┌ヴ;;デﾗヴｷデWｪ; ﾗﾉ┌ﾉｷゲWﾉデ ┗;ヴWﾏ;ﾆゲ - alustasime maikuus (varem 

ゲ┑ｪｷゲWﾉぶ. Tﾜﾜ ﾆuraatoritega: eelproovide ﾆ┌┌ヮ@W┗;SW ﾏ@@ヴ;ﾏｷﾐWが ヮヴﾗﾗ┗ｷ ┑ﾉWゲWｴｷデ┌ゲW ﾆｷヴﾃWﾉS;ﾏｷﾐWが 
ﾗゲ;┗ﾛデﾃ;デW ﾃ;ｪ;ﾏｷﾐW ヮヴﾗﾗ┗ｷSW ┗ahel. Kokku planeeriti 234 eelproovi. 

1.2.  tantsupeo loominguline juhtimine  

Tantsupeo kunstiline toimkond hoidis noorte tantsupeo ettevalmistusprotsessi arengus: 

ヱぶ ﾛヮヮWﾏ;デWヴﾃ;ﾉｷ I ﾃ; II ﾗゲ; ﾐｷﾐｪ ┗ﾛｷﾏﾉWﾏｷゲヴ┑ｴﾏ;SW ﾛヮヮWﾏ;デWヴﾃ;ﾉｷ WデデWvalmistamine, koostamine ja 

┗@ﾉﾃ;;ﾐSﾏｷﾐWが デﾜﾜ ﾆﾗヴWﾗｪヴ;;aｷSW ﾃ; ｴWﾉｷﾉﾗﾗﾃ;デWｪ;き  
2)repertuaari koolituste ettevalmistamine ning ﾉ@Hｷ┗ｷｷﾏｷﾐW デ;ﾐデゲ┌- ﾃ; ┗ﾛｷﾏﾉWﾏｷゲヴ┑ｴﾏ;SW 
juhendajatele; 

3) tantsupidu tutvustava kontsert-ゲWﾏｷﾐ;ヴｷ WデデW┗;ﾉﾏｷゲデ;ﾏｷﾐW  ﾃ; ゲWﾉﾉW ﾉ@Hｷ┗iimine; 

ヴぶ デﾜﾜ ﾉ;┗;ゲデ┌ゲW ﾆﾗﾐデゲWヮデゲｷﾗﾗﾐｷ ;ゲWデ;ﾏｷゲWｪ; ┗@ﾉﾃ;ﾆ┌ﾉWが ┗@ﾉﾃ;ﾆ┌ﾃﾗﾗﾐｷゲWSき 
5) muusika etendusvariandi ettevalmistamine ja salvestamine; 

ヶぶ デ;ﾐデゲ┌ヮWﾗ ヮW;デWｪWﾉ;ゲデW ﾆﾗﾐﾆ┌ヴゲｷ WデデW┗;ﾉﾏｷゲデ;ﾏｷﾐW ﾃ; ﾉ@Hｷ┗ｷｷﾏｷﾐWき 
Αぶ WWﾉヮヴﾗﾗ┗ｷSW ﾉ@Hｷ┗ｷｷﾏｷゲW WデデW┗;ﾉﾏｷゲデ;ﾏｷﾐW  ﾃ; ﾆﾗﾉﾉWﾆデｷｷ┗ｷSW ｴｷﾐS;ﾏｷゲW ﾆヴｷデWWヴｷ┌ﾏｷデW ┗@ﾉﾃ;デﾜﾜデ;ﾏｷﾐWく 

TP kunstilise toimkonna ﾆﾗﾗゲﾗﾉWﾆ┌S デﾗｷﾏ┌ゲｷS ﾆﾗﾉﾏ;ヮ@W┗ｷデｷ ┗;ゲデ;┗;ﾉデ ┗;ﾃ;S┌ゲWﾉW ふﾆﾗﾆﾆ┌ ;;ゲデ;ゲ  
11korda:  19.01; 17.02;  16.03; 13.04; 25.05; 7.09; 21.09; 5.10; 19.10; 16.11; 14.12. Igale toimkonna 

koosolekule eelnes pealavastaja meeskonna koosolek. Lｷゲ;ﾆゲ デﾗｷﾏ┌ゲ  ┑ﾆゲ ﾉﾗﾗﾏWﾉ;;ｪWヴ  Αく-8.01 Ojakol  

ﾃ;  II ﾗゲ; ﾛヮヮWﾏ;デWヴﾃ;ﾉｷ デ;ﾐデゲ┌SW ﾉ@Hｷデ;ﾐデゲｷﾏｷﾐW Βくﾃ┌┌ﾐｷﾉく 
Tantsupeo kavas on 22 tantsu, millest 13 on loodud selleks peoks. 

Autoreid kokku 44, sh tantsu autoreid 18, muusika autoreid 12, teksti autoreid 14.  

Tantsupeole on loodud 2 uut muusikateost. 

Olemasoleva muusika uusi seadeid on loodud 11.  

Tantsupeo tunnusmuusika (Algamine, kevadine-, suvine-が ゲ┑ｪｷゲWﾐW-が デ;ﾉ┗ｷﾐW ヮﾜﾜヴｷヮ@W┗が aｷﾐ;;ﾉ 
(Kullakeヴ; ﾆ;ﾐSﾃ;Sぶ ﾃ; ゲﾛﾐ;S ﾗﾐ ﾉﾗﾗﾐ┌S M;ｷ;ﾐ K@ヴﾏ;ゲく 
Kﾗﾆﾆ┌ ﾗﾐ ゲﾛﾉﾏｷデ┌S Βヵ Wゲｷデ;ﾃ; ﾉWヮｷﾐｪ┌デく 



 

5 

 

T;ﾐデゲ┌ヮWﾗ ﾛヮヮWﾏ;デWヴﾃ;ﾉｷSWゲゲW ﾆｷヴﾃ┌デ;ゲ AﾐﾐWﾉｷ A;ゲﾏ@W tantsiﾃ; ┗ﾛｷﾏﾉWﾏｷゲﾆ;┗;ゲｷS ﾆﾗﾏﾏWﾐデWWヴｷ┗;S 
ﾐｷﾐｪ ヮWﾗ ゲﾛﾐ┌ﾏWｷS デ┌デ┗┌ゲデ;┗;S デWﾆゲデｷSが ﾆﾗﾆﾆ┌ ヲヲ デWﾆゲデｷく 
Tantsupeo etenduse saatemuusikana kasutatakse saateansamblit, soliste ja koori. Elava 

saatemuusika kontseptsioon ﾗﾐ ﾏ┌┌ゲｷﾆ;ﾃ┌ｴｷｪ; ﾉ@Hｷ ヴ@@ｪｷデ┌Sが WWﾉﾆﾗﾆﾆ┌ﾉWヮヮWS ﾆﾛｷﾆｷSW ﾏ┌┌ゲｷﾆ┌デW ﾃ; 
solistidega tehtud.  

Tantsupeo peategelaste konkurss. XII noorte laulu- ﾃ; デ;ﾐデゲ┌ヮWﾗ デWヴWヮ@W┗;SW ヴ;;ﾏWゲ ﾆ┌┌ﾉ;ゲ ┥┑ヴｷｷ 
ふM;ヴｪ┌ゲ Tﾗﾗﾏﾉ;が K;デｷ Oﾐｪが K;ヴﾏWﾐ Oﾐｪが KWヴゲデｷ “Wｷデ;ﾏが K;Sヴｷ Tｷｷゲぶ ┑ﾉW Α4 noort lauljat, millest teises 

┗ﾗﾗヴ┌ゲ ヱΑ ﾉ;┌ﾉﾃ;デく Lﾛヮヮ┗ﾗﾗヴ┌ ┗;ﾉｷデｷ Α ﾐﾗﾗヴデが ﾆWﾉﾉWゲデ ヮW;デWｪWﾉ;ゲW ヴﾗﾉﾉｷS ゲ;ｷS MWヴｷデ M@ﾐﾐｷゲデWが J;;ｪ┌ヮ 
Tuisk, Hardo Adamson, Jennifer Marisse Cohen. 

 

2. XII laulu- ja デ;ﾐデゲ┌ヮWﾗ ﾛヮヮWヮヴﾗデゲWゲゲ ヲヰヱ6. aastal 

Arengukava meede nr. 1.2.3:  pidude kontseptsiooni ja repertuaarikava tutvustavate piirkondlike 

seminaride korraldamine kollektiivijuhtidele ﾐｷﾐｪ ゲWﾏｷﾐ;ヴｷS ﾆﾗﾗゲデﾜﾜヮ;ヴデﾐWヴｷデWﾉW ﾏ;;ﾆﾗﾐS;SWゲく  
2.1. laulupeo õppeprotsess   
2016. aastal toimusid repertuaariseminarid laulupeo kollektiivide juhtidele  

;ﾉﾉﾃ@ヴｪﾐW┗;ﾉデぎ  

13. veebruar Tallinn (Estonia Kontsertsaal) に ゲ┑ﾏaﾗﾗﾐｷ;ﾗヴﾆWゲデヴｷデW ヴWヮWヴデ┌;;ヴｷ Wゲｷデﾉ┌ゲ  
2. aprill Tartu (Haridus- ja Teadusministeerium) に   mudilaskoor, lastekoor, neidudekoor, segakoor, 

poistekoor, noormeestekoor 

2. aprill Tartu (Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool)  に puhkpilliorkester 

3. aprill Tallinn (Salme kultuurikeskus) に mudilaskoor, lastekoor, neidudekoor, segakoor, poistekoor, 

noormeestekoor 

3. aprill Tallinn (Georg Otsa nimeline Tallinna muusikakool) にpuhkpilliorkester  

ヲヲく ﾗﾆデﾗﾗHWヴ T;ﾉﾉｷﾐﾐ ふT;ﾉﾉｷﾐﾐ; TWｴﾐｷﾆ;┑ﾉｷﾆﾗﾗﾉぶ に ゲ┑ﾏaﾗﾗﾐｷ;ﾗヴﾆWゲデヴｷ ゲWﾏｷﾐ;ヴ 

23. oktoober Tartu (Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool) に ゲ┑ﾏaﾗﾗﾐｷ;ﾗヴﾆWゲデヴｷ ゲeminar 

2.-3. aprill toimusid kooriliikide seminarid Tallinnas ja Tartus. Kunstiline toimkond pidas oluliseks 

ゲWﾏｷﾐ;ヴｷゲデｷSWﾉW ;ﾐS; ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲ Wﾉ;┗;ゲ Wゲｷデ┌ゲWゲ WデデWﾆ;ﾐSWｷS ﾆ┌┌ﾉ;デ;が ﾏｷゲデﾛデデ┌ ﾗﾉｷ ﾆ;;ゲ;デ┌S ヲヰ ﾆﾗﾗヴｷく 
Peale esitust andsid kunstilise toimkonna liikmed WS;ゲｷゲWﾆゲ デﾜﾜﾆゲ juhendeid, milline peaks olema 

WデデW┗;ﾉﾏｷゲデ┌ゲ ﾃ; デﾜﾜ ヴWヮWヴデ┌;;ヴｷｪ;が Wデ ゲWﾉﾉWｪ; ヮ;ヴｷﾏ;ﾉ ﾏﾗWﾉ ﾗﾏ; ﾆﾗﾉﾉWﾆデｷｷ┗ｷSW WデデW ;ゲデ┌S;く L;┌ﾉｷﾆ┌S 
┗;ﾉﾏｷゲｷS デ@ｴデ;WｪゲWﾉデが ﾏｷゲデﾛデデ┌ ﾗﾉｷ SｷヴｷｪWﾐデｷSWﾉ ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲ ﾃ┌H; WﾐﾐW ゲWﾏｷﾐ;ヴｷ ﾆﾗｪ┌ ヴWヮWヴデ┌;;ヴｷｪ; 
tutvuda ning ゲWﾏｷﾐ;ヴｷゲ ;ﾆデｷｷ┗ゲWﾉデ ﾛヮヮWﾏ;デWヴﾃ;ﾉｷ ﾆ;ゲ┌デ;S;く “Wﾏｷﾐ;ヴｷゲ ﾗﾉｷ ﾏ┌Sｷﾉ;ゲﾆﾗﾗヴｷSWが ﾉ;ゲデWﾆﾗﾗヴｷSW 
ﾃ; ヮﾗｷゲデWﾆﾗﾗヴｷSW ﾉｷｷﾆｷSWゲ SｷヴｷｪWﾐデｷSW ﾗゲ;┗ﾛデデ ｴW;が ┗@ｴWﾐW ﾗﾉｷ ﾗゲ;┗ﾛデデ ﾐWｷS┌SW- ja noormeestekooride 

SｷヴｷｪWﾐデｷSW ｴ┌ﾉｪ;ゲく “Wﾏｷﾐ;ヴ T;ﾉﾉｷﾐﾐ;ゲ ゲ;ﾉ┗Wゲデ;デｷ デ@ｷWゲ ┌ﾉ;デ┌ゲWゲが ┗ｷSWﾗS ﾗﾉｷS ｴｷﾉﾃWﾏ ﾆ@デデWゲ;;S;┗;S 
laulupeo kodulehel.  

2.-3. aprill toimusid puhkpilliorkestrite liigi seminarid Tallinnas ja Tartus. Puhkpilliorkestrite liigi 

seminar oli planeeritud sarnaselt kooride seminarile,  ﾏｷﾉﾉWゲ ﾗﾉｷ ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲ Wﾉ;┗;ゲ WデデWﾆ;ﾐSWゲ ﾆﾛｷﾆｷ 
puhkpilliorkestrite lugusid seminaristidel kuulata.  

13. veebruar, 22.-23. oktoober  デﾗｷﾏ┌ゲｷS ゲ┑ﾏaﾗﾗﾐｷ;ﾗヴﾆWゲデヴｷデW ゲWﾏｷﾐ;ヴｷSく  Traditsiooniks on 

kujunenud, et enne kui toimuvad spetsiifilised repertuaariseminarid dirigentidele, korraldab Eesti 

“┑ﾏaﾗﾗﾐｷ;ﾗヴﾆWゲデヴｷデW Lｷｷデ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ EWゲデｷ L;┌ﾉ┌- ja Tantsupeo Sihtasutusega laulupeo 

ゲ┑ﾏaﾗﾗﾐｷ;ﾗヴﾆWゲデヴｷデW ヴWヮWヴデ┌;;ヴｷ Wゲｷデﾉ┌ゲW Eゲデﾗﾐｷ; ﾆﾗﾐデゲWヴSｷゲ;;ﾉｷゲく OﾆデﾗﾗHヴｷゲ デﾗｷﾏ┌ゲｷS ﾛヮヮWゲWﾏｷﾐ;ヴｷS 
Tartus ja Tallinnas sarnaselt teistele liikidele. Seminaril osalesid mitte ainult dirigendid, vaid ka soovi 

avaldanud orkestrandid. Kokku os;ﾉWゲ ゲWﾏｷﾐ;ヴｷﾉ ┑ﾉW ヵヰヰ ﾗヴﾆWゲデヴ;ﾐSｷく  
ÕヮヮWゲWﾏｷﾐ;ヴｷSWﾉ ﾗゲ;ﾉWゲ ヵヴΓ ﾃ┌ｴデｷが ﾆ┌ｷ ;ヴ┗WゲゲW ┗ﾛデデ; ﾏｷデ┌ ﾉｷｷﾆｷが ゲｷｷゲ ﾗﾉｷ juhte seminaridel 1206. 
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2.2 tantsupeo õppeprotsess  

2016.aastal toimusid repertuaariseminarid tantsupeo kollektiivide juhtidele ;ﾉﾉﾃ@ヴｪﾐW┗;ﾉデぎ 
1) 19.03 TARTU   Haridus- ja Teadusministeerium に ﾐﾗﾗヴデW ゲWｪ;ヴ┑ｴﾏ;S ﾃ; ﾐWｷS┌SWヴ┑ｴﾏ;S 

2) ヱΓくヰン TALLINN  PWﾉｪ┌ﾉｷﾐﾐ; G┑ﾏﾐ;;ゲｷ┌ﾏ  に 2.-3. kl, 3.-4. kl, 5.-6. kl ja 7.-Γく ﾆﾉ ゲWｪ;ヴ┑ｴﾏ;S  
3) 20.03 TARTU Haridus- ja Teadusministeerium  - 2.-3. kl, 3.-4. kl, 5.-6. kl ja 7.-Γく ﾆﾉ ゲWｪ;ヴ┑ｴﾏ;S 

4) 20.03 TALLINN  PWﾉｪ┌ﾉｷﾐﾐ; G┑ﾏﾐ;;ゲｷ┌ﾏ  に ﾐﾗﾗヴデW ゲWｪ;ヴ┑ｴﾏ;S ﾃ; ﾐWｷS┌SWヴ┑ｴﾏ;S 

5) 15.05 PAIDE Kultuurikeskuses XII ﾐﾗﾗヴデW デ;ﾐデゲ┌ヮWﾗ さMｷﾐ; ﾃ@@ﾐざ Wゲｷデﾉ┌ゲ-seminar tantsu- ja 

┗ﾛｷﾏﾉWﾏｷゲヴ┑ｴﾏ;SW ﾃ┌ｴデｷSWﾉW  
6) 10.09 TARTU   Haridus- ja Teadusministeerium に 1.-2. kl, 2.-3. kl, 3.-4. kl ja 7.-Γく ﾆﾉ ゲWｪ;ヴ┑ｴﾏ;S 

Αぶ ヱヰくヰΓ TALLINN  PWﾉｪ┌ﾉｷﾐﾐ; G┑ﾏﾐ;;ゲｷ┌ﾏ  - 5.-ヶく ﾆﾉが ﾐﾗﾗヴデW ゲWｪ;ヴ┑ｴﾏ;S ﾃ; ﾐWｷS┌SWヴ┑ｴﾏ;S 

Βぶ ヱヱくヰΓ TALLINN  PWﾉｪ┌ﾉｷﾐﾐ; G┑ﾏﾐ;;ゲｷ┌ﾏ に 1.-2. kl, 2.-3. kl, 3.-4. kl ja 7.-Γく ﾆﾉ ゲWｪ;ヴ┑ｴﾏ;S 

9) 11.09 TARTU Haridus- ja Teadusministeerium - 5.-ヶく ﾆﾉが ﾐﾗﾗヴデW ゲWｪ;ヴ┑ｴﾏ;S ﾃ; ﾐWｷS┌SWヴ┑ｴﾏ;S 

10) 24.09 TARTU Haridus- ja Teadusministeerium に ゲWﾏｷﾐ;ヴ ┗ﾛｷﾏﾉWﾏｷゲヴ┑ｴﾏ;SWﾉW 

ヱヱぶ ヲヵくヰΓ TALLINN PWﾉｪ┌ﾉｷﾐﾐ; G┑ﾏﾐ;;ゲｷ┌ﾏ -に ゲWﾏｷﾐ;ヴ ┗ﾛｷﾏﾉWﾏｷゲヴ┑ｴﾏ;SWﾉW 

 Tantsujuhtide seminaril osales kokku 342 juhendajat 

VﾛｷﾏﾉWﾏｷゲヴ┑ｴﾏ;SW ゲWﾏｷﾐ;ヴｷﾉ ヵヴ ﾃ┌ｴWﾐS;ﾃ;デ 

 

2.3. Rahvamuusikapidu ﾛヮヮWヮヴﾗデゲWゲゲ  

Peo kunstilinW デﾗｷﾏﾆﾗﾐS ヮｷS;ゲ ｷｪ;ゲ ﾆ┌┌ゲ ┑ﾆゲ-kaks toimkonna koosolekut. Jaanuarist 1.juunini tegeleti 

ヴWヮWヴデ┌;;ヴｷ ┗;ﾉｷﾏｷゲWｪ;く J┌┌ﾐｷゲ デ┌デ┗┌ゲデ;デｷ T┑ヴｷﾉ デﾗｷﾏ┌ﾐ┌S ┑ﾉW- Eestilisel pillipeol noorte laulu-ja 

デ;ﾐデゲ┌ヮWﾗ ヴ;ｴ┗;ﾏ┌┌ゲｷﾆ;ﾉ┌ｪ┌ゲｷSく A┌ｪ┌ゲデｷ ﾉﾛヮ┌ﾆゲ ﾗﾉｷ ﾐﾗﾗSｷゲデ;デ┌S ヴ;ｴ┗;ﾏ┌┌ゲｷﾆ;ヮWﾗ ﾉﾗﾗSく NﾗﾗSｷヴ;;ﾏ;デ 
rahvamuusikapeo lugude partituuridega ilmus novembris toimunud seminarideks. 

Novembris toimusid rahvamuusikapeﾗ ゲWﾏｷﾐ;ヴｷS T;ヴデ┌ゲが Pﾛﾉ┗;ゲ ﾃ; T;ﾉﾉｷﾐﾐ;ゲく Kﾗﾆﾆ┌ Γ ゲWﾏｷﾐ;ヴｷく  
 

3. XII noorte laulu- ja tantsupeo  õppematerjalid┺ 
Arengukava meede nr. 1.2.2: ÕヮヮWヮヴﾗデゲWゲゲｷﾆゲ ┗;ﾃ;ﾉｷﾆ┌S ﾛヮヮWﾏ;デWヴﾃ;ﾉｷSぎ laulikute, tantsukirjelduste, 

klaviiride, fonogrammide, DVD, CD ning veebimaterjalide loomine, kirjastamine, tootmine ning 

transport maakondadesse. 

3.1. Laulupeo trükised  

XII noorte laulupeo tarbeks ﾆﾗﾗゲデ;デｷ ﾃ; ;ﾐデｷ ┗@ﾉﾃ; ﾃ@ヴｪﾏｷゲWS  ﾛヮヮWﾏ;デWヴﾃ;ﾉｷSぎ 
  Mudilaskooride laulik: デｷヴ;;┥ ヱヱΒヵヰが aﾗヴﾏ;;デ Bヵ ふ170x245 mm). Maht 48 lk, sisaldab 8 teost, 

ﾉ;┌ﾉ┌ゲﾛﾐ┌ デヴ┑ﾆｷデ@ｴデWSWｪ; ﾃ; ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デゲｷﾗﾗﾐWく Tヴ┑ﾆﾆぎ Tヴ┑ﾆｷデWWﾐ┌ゲWS OÜき I“MN ΓΑΓ-0-801704 35 

 Lastekooride laulik: デｷヴ;;┥ Αヶヰヰが aﾗヴﾏ;;デ Bヵ ふ170x245 mm). Maht 72 lk, sisaldab 13 teost, 

;┌デﾗヴWｷS ﾃ; ﾉ;┌ﾉW デ┌デ┗┌ゲデ;┗;ｷS デWﾆゲデWく  Tヴ┑ﾆﾆぎ A┌ヴ;デヴ┑ﾆﾆき I“MN ΓΑΓ-0-801704-37-5 

 Segakooride laulik: デｷヴ;;┥ ヴヰヰヰが aﾗヴﾏ;;デ Bヵ ふ170x245 mm). Maht 104 lk, sisaldab 13 teost, 

;┌デﾗヴWｷS ﾃ; ﾉ;┌ﾉW デ┌デ┗┌ゲデ;┗;ｷS デWﾆゲデWく  Tヴ┑ﾆﾆぎ A“ Pヴｷﾐデﾗﾐ Tヴ┑ﾆｷﾆﾗS;き I“MN ΓΑΓ-0-801704-38-2 

 Neidudekooride laulik: デｷヴ;;┥ ヲヰヰヰが aﾗヴﾏ;;デ Bヵ ふ170x245 mm). Maht 96 lk, sisaldab 13 teost, 

;┌デﾗヴWｷS ﾃ; ﾉ;┌ﾉW デ┌デ┗┌ゲデ;┗;ｷS デWﾆゲデWく Tヴ┑ﾆﾆぎ A“ Pヴｷﾐデﾗﾐ Tヴ┑ﾆｷﾆﾗS;き I“MN ΓΑΓ-0-801704-36-8 

 Poistekooride ja noormeestekooride laulik: デｷヴ;;┥ ヴヴヲヰが aﾗヴmaat B5 (170x245 mm). Maht 

108 lk, sisaldab 17 teost, autoreid ja laule tutvustavaid teksteく Tヴ┑ﾆﾆぎ A“ Pヴｷﾐデﾗﾐ Tヴ┑ﾆｷﾆﾗS;; 

ISMN 979-0-801704-39-9 

 Laulupeo laulude klaverisaated: ﾆﾉ;┗Wヴｷゲ;;デWS ﾃ; ﾉｷｷﾆ┌ﾏｷゲデW ﾆｷヴﾃWﾉS┌ゲWSぎ デｷヴ;;┥ 800, formaat 

A4 (210x297 mm). Maht 160 lk, sisaldab 18 teose klaverisaadet.  

A“ Pヴｷﾐデﾗﾐ Tヴ┑ﾆｷﾆﾗS;き I“MN ΓΑΓ-0-801704-44-3 
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Teosed puhkpilliorkestritele, partituuride ja partiide komplekt: 

 Rｷｷ┗ﾗ Jﾛｪｷ ずKﾗS┌デWWﾉさ, formaat B4, (250x353 mm), 60 partituuri ja partiidekomplekti, 

partituur: 24 lk, 43 partiid, sisaldab autorist annotatsiooni ja sissejuhatust teosesse. 

Tヴ┑ﾆﾆぎ V;ﾉｷ PヴWゲゲく I“MN ΓΑΓ-0-801704-41-2 

 Üﾉﾗ Kヴｷｪ┌ﾉ ずL;W┗;SWﾉWさ, formaat B4, (250x353 mm),60 partituuri ja partiidekomplekti, 

partituur: 22 lk, 38 partiid, sisaldab autorist annotatsiooni ja sissejuhatust teosesse. 

Tヴ┑ﾆﾆぎ V;ﾉｷ PヴWゲゲく I“MN ΓΑΓ-0-801704-43-6 

 Pヴｷｷデ R;ｷﾆ ずTﾗヴﾏ;ﾆ;ゲ ;ﾉｪ┌ゲさ, formaat B4, (250x353 mm), 60 partituuri ja 

partiidekomplekti, partituur: 22 lk, 34 partiid, sisaldab autorist annotatsiooni ja 

sissejuhatust teosesse. Tヴ┑ﾆﾆぎ V;ﾉｷ PヴWゲゲく ISMN 979-0-801704-40-5 

 ES┌;ヴS T┌Hｷﾐ ずM;ﾆゲ;ﾏWヴWﾉｷゲデW デ;ﾐデゲさ H;ﾉﾉWデｷゲデ ずKヴ;デデさ, formaat B4, (250x353 mm), 60 

partituuri ja partiidekomplekti, partituur: 18 lk, 43 partiid, sisaldab autorist annotatsiooni 

ja sissejuhatust teosesse. Tヴ┑ﾆﾆぎ V;ﾉｷ PヴWゲゲく ISMN 979-0-801704-42-9 

TWﾗゲWS ゲ┑ﾏaﾗﾗﾐｷ;ﾗヴﾆWゲデヴｷﾉWが partituuride ja partiide komplekt: 

 J┑ヴｷ-R┌┌デ K;ﾐｪ┌ヴ ずÜｴW ヴ;ｴ┗; ﾉ┌ｪ┌さ, formaat B4, (250x353 mm), 50 partituuri ja 

partiidekomplekti, partituur: 34 lk, 25 partiid, sisaldab autori annotatsiooni. Tヴ┑ﾆﾆぎ V;ﾉｷ PヴWゲゲ. 

ISMN 979-0-801704-49-8 

 T;┌ﾐﾗ Aｷﾐデゲ ゲ┑ｷデ ﾐﾗﾗヴデWﾗヴﾆWゲデヴｷﾉW ずB┌ヴ;デｷﾐﾗ デWｪ┌デゲWH ﾃ@ﾉﾉWさ, formaat B4, (250x353 mm), 50 

partituuri ja partiidekomplekti, partituur: 24 lk, 26 partiid, sisaldab autorist annotatsiooni ja 

sissejuhatust teosesse. ISMN 979-0-801704-50-4 

 Rｷｷ┗ﾗ Jﾛｪｷ ゲW;デ┌S ずR@ﾐﾐ;ﾆさ ｴWデﾆWS WWゲデｷ ゲ┑ﾏaﾗﾗﾐｷﾉｷゲデWゲデ デWﾗゲWゲデ, formaat B4, (250x353 mm), 

50 partituuri ja partiidekomplekti, partituur: 30 lk, 31 partiid, sisaldab autorist annotatsiooni 

ja sissejuhatust teosesse. ISMN 979-0-801704-48-1 

 Hく EﾉﾉWヴ ずKﾗS┌ﾏ;ｷﾐW ┗ｷｷゲさが formaat B4, (250x353 mm), 50 partituuri ja partiidekomplekti, 

partituur:  16 lk, 8 partiid, sisaldab autorist annotatsiooni ja sissejuhatust teosesse. ISMN 

979-0-801704-45-0 

Teosed koondorkestrile: 

 Rasmus Puur ずT@ヴﾆ;ﾏｷﾐWさ, formaat A4, (250x353 mm), 110 partituuri ja partiidekomplekti, 

partituur:  18 lk, 38 partiid, sisaldab autorist annotatsiooni ja sissejuhatust teosesse. Tヴ┑ﾆﾆぎ 
Vali Press. ISMN 979-0-801704-46-7 

 Lｷｷﾐ; “┌ﾏWヴ; ふK┌ﾉﾉWヴﾆ┌ヮヮぶ ゲ┑ｷデ aｷﾉﾏｷゲデ ず“┌ヮｷﾉｷﾐﾐ; ゲ;ﾉ;ゲWﾉデゲさ, formaat B4, (250x353 mm), 110 

partituuri ja partiidekomplekti, partituur: 32 lk, 35 partiid, sisaldab autorist annotatsiooni ja 

ゲｷゲゲWﾃ┌ｴ;デ┌ゲデ デWﾗゲWゲゲWくく Tヴ┑ﾆﾆぎ V;ﾉｷ PヴWゲゲく I“MN ΓΑΓ-0-801704-47-4 

Lisaks on orkestritele toodetud hulk lisapartiisid に direktsioonid, puhkpilliorkestritele spetsiaalsed 

┗@ﾉｷﾐﾗﾗSｷSが ﾏｷゲ ﾗﾐ ;┗;ﾉS;デ┌S ﾆﾗS┌ﾉWｴWﾆ┑ﾉﾃWﾉく 
Laulikute ja orkestrite materjalide loomisse oli kaasatud kogu laulupeo kunstiline toimkond, 

noodigraafikud Mari Amor ja Sirly Illak-Oluvere. Laulikute illustratsioonid, kaanekujundus ja sisu 

kujunduse Kerstin Hallik ja orkestrimaterjalide sisu kujundas Einike Soosaar.  

HWﾉｷﾉﾗﾗﾃ;デW ﾃ; SｷヴｷｪWﾐデｷSWｪ; ┗ｷｷゲｷS ｷﾐデWヴ┗ﾃ┌┌S ﾉ@Hｷ ﾃ; ﾆﾗﾗゲデ;ゲｷS デWﾆゲデｷS PｷヴWデ Kﾗﾗﾉｷが K;Sヴｷ TｷｷゲWﾉく 
Kaastoimetaja Saari Tamm ja toimetaja Kersti Seitam. 

 

3.2 tantsupeo trükised  
ÕヮヮWﾏ;デWヴﾃ;ﾉ デ;ﾐデゲ┌ﾃ┌ｴデｷSWﾉW koosneb viiest osast: tantsuvihik (I ja II osa), tantsude saatemuusika 

CD (I ja II osa) ﾃ; デ;ﾐデゲ┌SW DVDく ÕヮヮWﾏ;デWヴﾃ;ﾉ ｷﾉﾏ┌ゲ ┗;ゲデ;┗;ﾉデ ゲWﾏｷﾐ;ヴｷSW デﾗｷﾏ┌ﾏｷゲ;ﾃ;ﾉWが ﾆ;ｴWゲ ﾗゲ;ゲく  
3.2.1 Tantsuvihik 

Tantsude kirjeldused avaldatud 2 vihikus, kokku 900 eksemplari.  

T;ﾐデゲ┌┗ｷｴｷﾆ ゲｷゲ;ﾉS;H ﾆﾛｷﾆｷSW ヴ┑ｴﾏ;ﾉｷｷﾆｷSW ヴWヮWヴデ┌;;ヴｷ ┗;ゲデ;┗;ﾉデぎ 
XII noorte laulu- ﾃ; デ;ﾐデゲ┌ヮｷS┌ ずMｷﾐ; ﾃ@@ﾐさ TANT“UPEO TANT“UD  I ﾗゲ; - 8 tantsukirjeldust ja nooti, 
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ﾉｷゲ;ﾆゲ ﾛヮヮWﾆ;ゲ┗;デ┌ゲﾉｷﾆ┌ﾉ WWゲﾏ@ヴｪｷﾉ ┑ﾆゲ ヮ@ヴｷﾏ┌ゲデ;ﾐデゲ ｷｪ;ﾉW ﾉｷｷｪｷﾉWが ﾆﾗﾆﾆ┌ ヶ デ;ﾐデゲ┌ 

XII noorte laulu- ﾃ; デ;ﾐデゲ┌ヮｷS┌ ずMｷﾐ; ﾃ@@ﾐさ TANT“UPEO TANT“UD  II ﾗゲ; -10 tantsukirjeldust ja nooti,  

I  ﾗゲ; ｷﾉﾏ┌ﾏｷゲ;Wｪ ﾏ@ヴデゲ ヲヰヱヶが  デｷヴ;;┥ ヴヵヰが ﾏ;ｴデ ヱンン ﾉﾆ  ISBN 978-9949-9562-1-0 

II osa ｷﾉﾏ┌ﾏｷゲ;Wｪ ゲWヮデWﾏHWヴ ヲヰヱヶ デｷヴ;;┥ ヴヵヰが ﾏ;ｴデ ヱヲΒ ﾉﾆ ISBN 978-9949-9562-2-7 

KｷヴﾃWﾉS┌ゲWS ヴWSｷｪWWヴｷゲ Eヴｷﾆ; PﾛﾉWﾐSｷﾆ  
T;ﾐデゲ┌ﾆｷヴﾃWﾉS┌ゲデW ﾃﾗﾗﾐｷゲWS ﾃ; ﾆ┑ﾉﾃWﾐS┌ゲW デWﾗゲデ;ゲ AS┌ )ｷヴﾆ; keeletoimetaja Urve Kilk, tekstitoimetaja 

Saari Tamm. Noodigraafika Kaisa Laasik. Kaanepilt ja kujundus Kerstin Hallik, Villem Hallik 

T;ﾐデゲ┌SW デ┌デ┗┌ゲデ┌ゲWS AﾐﾐWﾉｷ A;ゲﾏ@W. Aastaaegade kirjeldused Karmen Ong. Toimetas Kadri Tiis 

Tヴ┑ﾆﾆｷゲ デヴ┑ﾆｷﾆﾗS; OÜ V;ﾉｷ PヴWゲゲ. Tantsukirjelduste vihiku formaat (210x210 mm) on kasutusel 2009.a 

tantsupeost alaデWゲが ﾆﾜｷデﾏｷゲWﾆゲ ﾆ;ゲ┌デ;ゲｷﾏW ヮヴ;ﾆデｷﾉｷゲデ ゲヮｷヴ;;ﾉﾆﾜｷSWデく KｷヴﾃWﾉS┌ゲデW Wゲｷ- ja tagakaas on 

ﾉ;ﾆ;ｪ;が ﾏｷゲ ;ﾐﾐ;H ﾃ┌┌ヴSW ヮｷﾐS; ﾉｷゲ;ｷﾐaﾗヴﾏ;デゲｷﾗﾗﾐｷ デ;ヴHWﾆゲが ;ｪ; ゲ;ﾏ;ゲ デ@ｷS;H ﾆ; ヮヴ;ﾆデｷﾉｷゲデ ﾃ@ヴﾃWｴﾗｷSﾃ; 
funktsiooni.   

3.2.2 Tantsude saatemuusika CD 

Nii nagu tantsuvihik  ilmus ka CD kahes osas.  

XII noorte laulu- ﾃ; デ;ﾐデゲ┌ヮｷS┌ ずMｷﾐ; ﾃ@@ﾐさ TANT“UPEO TANT“UD  I “AATEMUU“IKA-  sisaldab 15 

tantsu saatemuusikad 

XII noorte laulu- ﾃ; デ;ﾐデゲ┌ヮｷS┌ ずMｷﾐ; ﾃ@@ﾐさ TANT“UPEO TANT“UD  II  “AATEMUU“IKAに sisaldab 11 

tantsu saatemuusikad.  

I  ﾗゲ; ｷﾉﾏ┌ﾏｷゲ;Wｪ ﾏ@ヴデゲ ヲヰヱヶが デｷヴ;;┥ ヵヰヰデﾆ 

II osa ilmumisaeg  september 2016, デｷヴ;;┥ ヵヰヰデﾆ 

T;ﾐデゲ┌SW ゲ;;デWﾏ┌┌ゲｷﾆ; CD ｴWﾉｷヴW┥ｷゲゲﾜﾜヴが ﾏ;ゲデWヴ PWWデWヴ “;ﾉﾏWﾉ;, kujundanud Kerstin Hallik 

Tｷヴ;┥WWヴｷゲ B;ﾉデｷI DｷゲI 

3.2.3 Tantsude DVD  

XII noorte laulu- ﾃ; デ;ﾐデゲ┌ヮｷS┌ ずMｷﾐ; ﾃ@@ﾐさ TANT“UPEO TANT“UD ﾃ; VÕIMLEMI“KAVAD DVD 
ﾛヮヮWﾏ;デWヴﾃ;ﾉ  ゲｷゲ;ﾉS;H デ;ﾐデゲ┌ヮWﾗ デWヴ┗ｷﾆヴWヮWヴデ┌;;ヴｷく  
Valdav osa tantse salvestati tantsupeo esitlus-seminaril Paides 2016.  

DVD ｷﾉﾏ┌ﾏｷゲ;Wｪ ﾗﾆデﾗﾗHWヴ ヲヰヱヶが デｷヴ;;┥ ヵヰヰデﾆ 

DVD ゲ;ﾉ┗Wゲデ┌ゲW ﾃ; ﾏﾗﾐデ;;┥ｷ デWﾗゲデ;ゲ Uﾐﾗ Tﾗrmet 

Kujundanud Kerstin Hallik  

Tｷヴ;┥WWヴｷゲ Baltic Disc 

3.2.4 ÕヮヮWﾏ;デWヴﾃ;ﾉ ┗ﾛｷﾏﾉWﾏｷゲヴ┑ｴﾏ;SW ﾃ┌ｴWﾐS;ﾃ;デWﾉW koosneb kolmest osast: kavade vihik, kavade 

saatemuusika CD, kavade DVD.  

VﾛｷﾏﾉWﾏｷゲヴ┑ｴﾏ;SW ﾆ;┗;SW ┗ｷｴｷﾆ 

Lｷｷﾆ┌ﾏｷゲﾆ;┗;SW ┗ｷｴｷﾆ ゲｷゲ;ﾉS;H ﾉｷｷﾆ┌ﾏｷゲヴ┑ｴﾏ;SW ヴWヮWヴデ┌;;ヴｷ ﾐｷﾐｪ ┑ﾉSデ;ﾐデゲ┌SW ﾆｷヴﾃWﾉS┌ゲｷく  Tヴ┑ﾆｷゲW 
formaat sama, mis tantsukirjeldustegi puhul. 

XII noorte laulu- ﾃ; デ;ﾐデゲ┌ヮｷS┌ ずMｷﾐ; ﾃ@@ﾐさ TANT“UPEO VÕIMLEMI“KAVAD に sisaldab 5 kava 

ﾆｷヴﾃWﾉS┌ゲデが ヱ ┑ｴｷゲtantsu kirjeldust. 

Iﾉﾏ┌ﾏｷゲ;Wｪ ゲWヮデWﾏHWヴ ヲヰヱヶが デｷヴ;;┥ ヱヶ0, maht 68 lk ISBN 978-9949-9562-3-4 

JﾗﾗﾐｷゲWS ﾃ; ﾆ┑ﾉﾃWﾐS┌ゲW デWﾗゲデ;ゲ AS┌ )ｷヴﾆ, kirjelduste redigeerija Mare Paist. Kirjelduste joonised Marit 

Rae, k;┗;SW デ┌デ┗┌ゲデ┌ゲWS AﾐﾐWﾉｷ A;ゲﾏ@W. Aastaaegade kirjeldused Karmen Ong. Keeletoimetaja Urve 

Kilk. Kujundus ja illustratsioonid Kerstin Hallik, Villem Hallik 

Tヴ┑ﾆﾆｷゲ OÜ V;ﾉｷ PヴWゲゲ. 

3.2.5  VﾛｷﾏﾉWﾏｷゲﾆavade saatemuusika CD 

XII noorte laulu- ﾃ; デ;ﾐデゲ┌ヮｷS┌ ずMｷﾐ; ﾃ@@ﾐさ TANT“UPEO VÕIMLEMI“KAVAD “AATEMUU“IKA- sisaldab 
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4 kava saatemuusikat. Ilmumisaeg september 2016が デｷヴ;;┥ 200 

Master Peeter Salmela 

Tｷヴ;┥WWヴｷゲ Baltic Disc 

3. 3 rahvamuusikapeo trükised  

A┌ｪ┌ゲデｷ ﾉﾛヮ┌ﾆゲ ﾗﾉｷ ﾐﾗﾗSｷゲデ;デ┌S ヴ;ｴ┗;ﾏ┌┌ゲｷﾆ;ヮWﾗ ﾉﾗﾗSく  
Noodiraamat, ISMN 979-0-801704-51-1, rahvamuusikapeo lugude partituuridega ilmus novembris 

toimunud seminarideks. Noodiraam;デ┌デ デヴ┑ﾆｷデｷ ンヵヰ WﾆゲWﾏヮﾉ;ヴｷ V;ﾉｷ PヴWゲゲ デヴ┑ﾆｷﾆﾗﾃ;ゲく NﾗﾗSｷヴ;;ﾏ;デ┌ゲ 
on koondorkestrile ja akordionitele seatud seitse lugu, kanneldele ja viiulitelW ﾆ┌┌ゲ ﾉ┌ｪ┌が ﾉﾛﾛデゲヮｷﾉﾉｷSWﾉW 
ja ﾐ@ヮヮWヮｷﾉﾉｷSWﾉW ┗ｷｷゲ ﾉ┌ｪ┌く 
 

4. XII noorte laulu- ja  tantsupeo teavitus 

 XII ﾐﾗﾗヴデWヮWﾗ ┗@@ヴデ┌ゲゲﾛﾐ┌ﾏWｷS デ┌デ┗┌ゲデ;┗;S ┗ｷSWﾗﾆﾉｷヮｷS 

Kﾗﾗゲデﾜﾜゲ ERR-iga valmistasime aasta alguses ette esmalt 4 videoklippi, kus tuntud inimesed 

WヴｷﾐW┗;デWゲデ ┗;ﾉSﾆﾗﾐS;SWゲデ ヴ@@ﾆｷゲｷS, ﾏｷS; ﾐWｷﾉW デ@ｴWﾐS;┗;S ゲWﾉﾉｷゲWS ┗@Wｪ; ┗@ﾉﾃWﾐSｷS ﾐ;ｪ┌ さMｷﾐ┌ ﾏ;;ざが 
さMｷﾐ┌ ﾆWWﾉざが さMｷﾐ┌ EWゲデｷざ ﾃ; さMｷﾐ; ﾃ@@ﾐざく Need ca 3-minutilised klipid olid abiks XII noortepeo nime 

さMｷﾐ; ﾃ@@ﾐざ ﾉ;ﾐゲゲWWヴｷﾏｷゲWﾉ ﾃ; ;┗;ﾉｷﾆﾆ┌ゲWﾉW デ┌デ┗┌ゲデ;ﾏｷゲWﾉく  
“;ﾏ;ゲ ┗;ﾉﾏｷゲデ;ゲｷﾏW ┗WWﾉ Γ ﾆﾉｷヮヮｷが ﾆ┌ゲ ﾐデ M;ヴﾃ┌ L;┌ヴｷゲデｷﾐが HWﾉｷ J┑ヴｪWﾐゲﾗﾐが LWﾐﾐ; K┌┌ヴﾏ;;が MWWﾉｷゲ 
Kompus, Rasmus P┌┌ヴが M;ヴｪ┌ゲ Tﾗﾗﾏﾉ; ﾃ; デWｷゲWS ヴ@@ﾆｷゲｷS ﾃ; デ┌デ┗┌ゲデ;ゲｷS ﾗﾏ; ﾏﾛデデWｷSく NWｷS ﾆﾉｷヮヮW 
oleme tutvustanud oma uudiskirjades ja YouTube vidWﾗﾆ;ﾐ;ﾉｷゲ ﾐｷﾐｪ ゲ;ﾏ┌デｷ ﾉ@Hｷ F;IWHooki aasta 

jooksul avalikkusele. 

 

 XII ﾐﾗﾗヴデWヮWﾗ ﾐｷﾏW さMｷﾐ; ﾃ@@ﾐざ デ┌デ┗┌ゲデ;ﾏｷﾐW ﾃ; ┗@@ヴデ┌ゲゲﾛﾐ┌ﾏｷデW ゲWﾉｪｷデ;ﾏｷﾐW ;┗;ﾉｷﾆﾆ┌ゲWﾉWく 
TEREPÄEVAD 

A;ゲデ; ;ﾉｪ┌ゲWゲ ┗;ﾉﾏｷゲデ┌ゲｷﾏW ヮﾛｴﾃ;ﾉｷﾆ┌ﾉデ ﾐﾗﾗヴデWヮWﾗ ﾐｷﾏW さMｷﾐ; ﾃ@@ﾐざ ﾐｷﾐｪ ヮWﾗ ヮﾛｴｷゲﾛﾐ┌ﾏｷデW 
avalikkusele tutvustamiseks. Nagu juba varasemalt mainitud, valmis oli saanud visuaalne identiteet, 

infokandjad (roll-┌ヮｷSが ヮﾗゲデヴｷSが デヴ┑ﾆｷゲWS ﾃﾐWぶく TﾗﾗSWデ┌S ﾗﾉｷS juba eelpool mainitud videoklipid ning 

ﾆﾗﾗゲデ;デ┌S ヮﾛｴﾃ;ﾉｷﾆ ﾏWWSｷ;ヮﾉ;;ﾐ ﾐｷﾏW ﾉ;ﾐゲゲWWヴｷﾏｷゲWﾆゲく 
K;ﾏヮ;;ﾐｷ; ;ﾉｪ;ゲ ヮヴWゲゲｷｴﾗﾏﾏｷﾆ┌ｪ; ヱΓく ﾃ;;ﾐ┌;ヴｷﾉ T;ﾉﾉｷﾐﾐ; L;┌ﾉ┌┗@ﾉﾃ;ﾆ┌ ﾆﾉ;;ゲゲ;;ﾉｷゲが ﾏｷﾉ ﾆ┌┌ﾉ┌デ;デｷ ┗@ﾉﾃ; 
ka peole registreerumise algus. 

PヴWゲゲｷｴﾗﾏﾏｷﾆ┌ﾉW ﾃ@ヴｪﾐWゲｷS ﾉ;┌ﾉ┌- ja tantsupidude ajaloos esmakordsed XII noortepeoks 

┗;ﾉﾏｷゲデ┌┗;デWﾉW ﾆﾗﾉﾉWﾆデｷｷ┗ｷﾃ┌ｴデｷSWﾉW ゲ┌┌ﾐ;デ┌S さTWヴWヮ@W┗;Sざが ﾏｷﾉﾉWﾉ ﾗゲ;ﾉWゲ ゲ┌┌ヴWﾏ ﾗゲ; ﾏWWゲﾆﾗﾐﾐ;ゲデ に 

kunstilised juhid, ELT SA kontor jne. 

TWヴWヮ@W┗;SW ﾏﾛデW ﾗﾉｷ ﾆﾗｴW ヮWﾗ ;ﾉｪa;;ゲｷゲ デ┌デ┗┌ゲデ;S; ﾆﾗｪ┌ﾆﾗﾐﾐ;ﾉW ﾆﾛｷﾆｷ ヮWﾗｪ; ゲWﾗﾐS┌┗;ｷS ┗@@ヴデ┌ゲｷ ﾃ; 
a;ﾆデW ﾐｷﾐｪ ;ゲ┌S; ﾆﾗｪ┌ﾆﾗﾐﾐ;ｪ; ┑ｴデゲWﾏ;ﾐ; デWWﾉW ﾉ;┌ﾉ┌- ﾃ; デ;ﾐデゲ┌ヮWﾗ ヮﾗﾗﾉWく TWヴWヮ@W┗;SWﾉ ﾆ@ｷSｷぎ 
K┌ヴWゲゲ;;ヴWゲが P@ヴﾐ┌ゲが Vﾛヴ┌ゲが Vｷﾉﾃ;ﾐSｷゲが H;;ヮゲ;ﾉ┌ゲが T;ﾉﾉｷﾐﾐ;ゲが T┑ヴｷﾉが T;ヴデ┌ゲ ﾐｷﾐｪ Jﾛｴ┗ｷs. Kokku kestis tuur 

ヴ ﾐ@S;ﾉ;デ ﾐｷﾐｪ ;ﾐSｷゲ ┗@ｪ; ヮ;ﾉﾃ┌ ヮﾗゲｷデｷｷ┗ゲWデ デ;ｪ;ゲｷゲｷSWデく “ﾗﾗ┗ｷﾃ;S ゲ;ｷS ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲデWﾉW ┗;ゲデ┌ゲWSが ;Hｷ ヮWﾗﾉW 
registreerumisel jpm. Jﾛｴ┗ｷゲ ﾗゲ;ﾉWゲ ヴΒ ﾆﾗﾉﾉWﾆデｷｷ┗ｷﾃ┌ｴデｷが T;ヴデ┌ゲ ヱヱヰ ﾃ┌ｴデｷが T┑ヴｷﾉ ヴヲ ﾃ┌ｴデｷが T;ﾉﾉｷﾐﾐ;ゲ ヱヴΒ 
juhti, Haapsalus 44 juhti, Vｷﾉﾃ;ﾐSｷゲ ヶン ﾃ┌ｴデｷが Vﾛヴ┌ゲ ヵΒ ﾃ┌ｴデｷが P@ヴﾐ┌ゲ  ヵΒ ﾃ┌ｴデｷが “;;ヴWﾏ;;ﾉ ンヱ ﾃ┌ｴデｷく Kﾗﾆﾆ┌ 
osales TerWヮ@W┗;SWﾉ ヵヴヴ ﾆﾗﾉﾉWﾆデｷｷ┗ｷﾃ┌ｴデｷく 
 

 XII noortepeo uudiskirjad  

“Wﾉ ﾆﾗヴヴ;ﾉ ;ゲ┌ゲｷﾏW ﾆ; ﾃ┌H; ヱがヵ ;;ゲデ;デ WﾐﾐW ヮWﾗ デﾗｷﾏ┌ﾏｷゲデ ┗@ﾉﾃ; ;ﾐSﾏ; ｷｪ;ﾆ┌ｷゲWｷS WﾉWﾆデヴﾗﾗﾐｷﾉｷゲｷ 
uudiskirju, ﾏｷﾉﾉWゲ ﾗﾉWﾏW ;;ゲデ; ﾃﾗﾗﾆゲ┌ﾉ ゲ;;ﾐ┌S ﾆ@ゲｷデﾉWS; ヮWﾗｪ; ゲWﾗﾐS┌┗;S デWWﾏ;ゲｷSが デ┌デ┗┌ゲデ;S; 
デWｪｷﾃ;ｷSが ┗;ｴWﾐS;S; ┌┌SｷゲWｷS ﾐｷﾐｪ デ┌デ┗┌ゲデ;S; ﾐﾗﾗヴデWヮWﾗ ;ﾃ;ﾉ┌ｪ┌く HW;SWﾆゲ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜヮ;ヴデﾐWヴｷデWﾆゲ 
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┌┌Sｷゲﾆｷヴﾃ;SW ┗@ﾉﾃ;;ﾐSﾏｷゲWﾉ ﾗﾐ ﾗﾉﾐ┌S ﾆﾗﾏﾏ┌ﾐｷﾆ;デゲｷﾗﾗﾐｷH┑ヴﾗﾗ JLP OÜが EWゲデｷ R;ｴ┗; M┌┌ゲeum ning 

;ﾃ;ﾉﾗﾗﾉ;ﾐW K;Sｷ K@ｴ@ヴ-Peterson. 

 Kﾗﾐﾆ┌ヴゲｷS ﾃ; WヴｷヮヴﾗﾃWﾆデｷS ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ ヮ;ヴデﾐWヴｷデWｪ;く XII noorte tantsupeo korraldajad otsustasid 

ﾉ;┗;ゲデ┌ゲW ﾆﾗﾐデゲWヮデゲｷﾗﾗﾐｷゲデ ﾉ@ｴデ┌┗;ﾉデ ﾉ@Hｷ ┗ｷｷ; ﾆﾗﾐﾆ┌ヴゲｷ デ;ﾐデゲ┌ヮWﾗ ヮW;デWｪWﾉ;ゲデW に Koidu ja 

H@ﾏ;ヴｷﾆ┌ ﾉWｷSﾏｷゲWﾆゲく Kﾗﾐﾆ┌ヴゲｷ ﾆ┌┌ﾉ┌デ;ゲｷﾏW ┗@ﾉﾃ; ヱΓく ﾃ;;ﾐ┌;ヴｷﾉ デﾗｷﾏ┌ﾐ┌S ﾏWWSｷ;ｴﾗﾏﾏｷﾆ┌ﾉ 
ﾐｷﾐｪ デW;┗ｷデ┌ゲ ﾃ@デﾆ┌ゲ ﾉ@Hｷ ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆ┌ ﾏWWSｷ;が ﾗデゲWﾆﾗﾐデ;ﾆデｷSWが ゲﾗデゲｷ;;ﾉﾏWWSｷ; ﾐｷﾐｪ ┌┌Sｷゲﾆｷヴﾃ;SWく 
Kﾗﾆﾆ┌ ﾗゲ;ﾉWゲ ﾆﾗﾐﾆ┌ヴゲｷﾉ ┑ﾉW ヱヰヰ ﾐﾗﾗヴWが ﾆWﾉﾉW ｴ┌ﾉｪ;ゲデ ┗;ﾉｷデｷ ﾏｷデ┌ ﾆ┌┌S ┗@ﾉS;ﾐ┌S ﾆﾗﾐﾆ┌ヴゲｷ ﾃﾗﾗﾆゲ┌ﾉ 
2 andekat pa;ヴｷぎ MWヴｷデ M@ﾐﾐｷゲデWが JWﾐﾐｷaWヴ M;ヴｷゲゲW CﾗｴWﾐが J;;ｪ┌ヮ T┌ｷゲﾆ ﾃ; H;ヴSﾗ AS;ﾏゲﾗﾐく 
Kﾗﾐﾆ┌ヴゲｷ ┗ﾛｷデﾃ;ｷS ﾐｷﾐｪ ﾉｷゲ;ﾆゲ ﾆﾗﾉﾏ;ﾐS; ヮW;デWｪWﾉ;ゲW に Vanaisa に ヴﾗﾉﾉｷゲ ┑ﾉWゲ ;ゲデ┌┗;デ I┗ﾗ Lｷﾐﾐ;デ 
デ┌デ┗┌ゲデ;デｷ ﾏWWSｷ;ｴﾗﾏﾏｷﾆ┌ﾉ KUMUゲ Aﾏ;ﾐS┌ゲ AS;ﾏゲﾗﾐｷ デ;ｷWゲW さKﾗｷデ ﾃ; H@ﾏ;ヴｷﾆざ ﾃ┌┌ヴWゲ ヱヴく 
novembril 2016. 

Kﾗﾗゲデﾜﾜゲ “O“ L;ゲデWﾆ┑ﾉ; ﾐｷﾐｪ ERR L;ゲデWﾃ;;ﾏくWW-ｪ; デﾗｷﾏ┌ゲ ﾆW┗;SWﾉ ﾃﾗﾗﾐｷゲデ┌ゲデﾜﾜSW ┗ﾛｷゲデﾉ┌ゲ さMｷﾐ; ﾃ@@ﾐざ 
“O“ L;ゲデWﾆ┑ﾉ; デﾗWデ┌ゲWﾆゲく Kﾗﾐﾆ┌ヴゲｷ ﾆﾗﾏﾏ┌ﾐｷﾆ;デゲｷﾗﾗﾐ デﾗｷﾏ┌ゲ WヴｷﾐW┗;デW ﾆ;ﾐ;ﾉｷデW ﾉ@Hｷ ふﾏ;ゲゲｷﾏWWSｷ;が 
uudised, sotsiaalmeedia, uudiskirjad, otsekontaktid erialaliite kaasates jne). Vaatamata suhteliselt 

ﾉ┑ｴｷﾆWゲWﾉW ﾆﾗﾐﾆ┌ヴゲｷ ヮWヴｷﾗﾗSｷﾉW ﾉ;Wﾆ┌ゲ ﾉ;ゲデWﾉデ ﾉｷｪｷ ヱンヰヰ デﾜﾜSく EWﾉ┗;ﾉｷﾆ┌ デ┌ﾉWﾏ┌ゲWﾉ ﾃ@ｷ ;┗;ﾉｷﾆﾆ┌ゲWﾉW 
ﾗデゲ┌ゲデ;S; ┗ﾛｷゲデﾉ┌ゲW ﾉﾛヮﾉｷﾆ デ┌ﾉWﾏ┌ゲ ﾐｷﾐｪ ｴ@@ﾉWデ┌ゲ デﾗｷﾏ┌ゲ “O“ L;ゲデWﾃ;;ﾏ; ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ゲく “┌┗W ﾉﾛヮ┌ﾆゲ 
valisid ｴ@@ﾉWデ;ﾃ;S ┗@ﾉﾃ; ン デﾜﾜSが Mirtel Ostra ja Agnes Rohtsalu Friedebert Tuglase nimelisest Ahja 

Kﾗﾗﾉｷゲデ ﾐｷﾐｪ HWｷﾆｷ “@SWﾏ V@ｷﾆW-Maarja G┑ﾏﾐ;;ゲｷ┌ﾏｷゲデが ﾆWﾉﾉW デﾜﾜSWゲデ デヴ┑ﾆﾆｷゲ “O“ ﾉ;ゲデWﾆ┑ﾉ; ﾆ;┌ﾐｷS 
postkaardid. 15. septembril avati Tallinna Viru keskuse Rahva Raamatus pidulikulデ ┗ﾛｷゲデﾉ┌ゲデﾜﾜSW 
ﾐ@ｷデ┌ゲ ﾐｷﾐｪ デ┌ﾐﾐ┌ゲデ;デｷ ┗ﾛｷデﾃ;ｷSく “;ﾏ;ゲ ﾆ┌デゲ┌デｷ ﾐﾗﾗヴデWヮWﾗﾆゲ ┗;ﾉﾏｷゲデ┌ﾃ;ｷS デﾗWデ;ﾏ; “O“ L;ゲデWﾆ┑ﾉ;く  
ELT “A ゲ;;デｷゲ ﾗﾏ; ヲヰヱヶく ;;ゲデ; ﾃﾛ┌ﾉ┌デWヴ┗ｷデ┌ゲWS ﾐWﾐSWﾉ ヮﾗゲデﾆ;;ヴデｷSWﾉが デﾗWデ;SWゲ ゲWWﾉ@Hｷ “O“ L;ゲデWﾆ┑ﾉ; 
ﾐｷﾐｪ ﾆﾗﾏﾏ┌ﾐｷﾆWWヴｷSWゲ ヮWﾗ ┗@@ヴデ┌ゲゲﾛnumeid. 

Aﾉ;デWゲ ゲWヮデWﾏHヴｷゲデ ;ﾉ┌ゲデ;ゲ デWｪW┗┌ゲデ ┗@ﾉｷゲﾆﾗﾏﾏ┌ﾐｷﾆ;デゲｷﾗﾗﾐｷ ヮヴﾗﾃWﾆデｷﾃ┌ｴデ M;ヴｷゲ HWﾉﾉヴ;ﾐSく Tﾗｷﾏ┌H 
┗@ﾉｷゲﾆﾗﾏﾏ┌ﾐｷﾆ;デゲｷﾗﾗﾐｷ ゲヮWデゲｷｷaｷﾆ;ゲデ ﾉ@ｴデ┌┗;ﾉデ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ EA“-ｷｪ; WデデW┗;ﾉﾏｷゲデ┌ゲ ┗@ﾉｷゲﾏWWSｷ; デﾗﾗﾏｷゲWﾆゲ 
XII ﾐﾗﾗヴデWヮWﾗﾉWく EWゲﾏ@ヴﾆ ﾗﾐ ┗@ﾉｷゲﾏWWSｷ;ゲ XII ﾐﾗﾗヴデWヮWﾗ ﾆ;┌S┌ ┑ｴW ヮﾛｴｷゲﾛﾐ┌ﾏｷﾐ; さヴヰ デ┌ｴ;デ ┗;H;ﾐ; 
ゲ┑ﾐSｷﾐ┌S ﾉ;ゲデ ﾃ; ﾐﾗﾗヴデざ デ┌デ┗┌ゲデ;S; EWゲデｷデ ﾆ┌ｷ ┗@ｪ; ;ﾆデｷｷ┗ゲW ﾆ┌ﾉデ┌┌ヴｷWﾉ┌ｪ; ﾐｷﾐｪ ┌ﾐｷﾆ;;ﾉゲW ﾃ; ┗@ｪ; 
ﾉ;ｷ;ヮﾛｴﾃ;ﾉｷゲW ﾉ;┌ﾉ┌- ja tantsupeo kultuuriga paika maailmas.  

“┑ｪｷゲWゲデ ;ﾉｪ;ゲ ﾆ; WヴｷﾐW┗;デW ﾏWWSｷ;ﾆ;ﾐ;ﾉｷデWｪ; ﾆﾗﾗゲデﾜﾜ WデデW┗;ﾉﾏｷゲデ;ﾏ;ﾆゲ デ┌ヴ┌ﾐS┌ゲゲﾛﾐ┌ﾏｷデW 
WS;ゲデ;ﾏｷゲデ ゲWﾗゲWゲ ヮｷﾉWデｷﾏ┑┑ｪｷ ;ﾉｪ┌ゲWｪ; ヲヰヱΑく ;;ゲデ; ;ﾉｪ┌ゲWゲく 
A;ゲデ; ﾃﾗﾗﾆゲ┌ﾉ ;ゲ┌デｷ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜS WデデW ┗;ﾉﾏｷゲデ;ﾏ; ﾆ; WヴｷﾐW┗;デW デﾗWデ;ﾃ;デWｪ;が ゲｴ PヴWﾏｷ; ﾃ@@デｷゲW┗;Hヴｷﾆが 
Pﾛﾉデゲ;ﾏ;; FWﾉｷ┝が デヴ;ﾐゲヮﾗヴSｷデﾗWデ;ﾃ; AHI Mﾗデﾗヴゲが Nｷﾆﾗﾐ B;ﾉデｷI OÜく  
 

 5. XII noorte laulu- ja tantsupeo visuaalse identiteedi loomine ning toodete 

kujundustööd   

XII ﾐﾗﾗヴデWヮWﾗ ┗ｷゲ┌;;ﾉﾐW ｷSWﾐデｷデWWデ ﾗﾐ ┗@ﾉﾃ; ﾆ;ゲ┗;ﾐ┌S ヮWﾗ ヮﾛｴｷ┗@@ヴデ┌ゲデWゲデ ﾃ; ヮﾛｴｷゲﾛﾐ┌ﾏｷデWゲデく “WﾉﾉW 
ﾉﾗﾗﾏｷﾐW ;ﾉｪ;ゲ ﾃ┌H; ヮﾛｴｷゲﾛﾐ┌ﾏｷデW ゲﾛWﾉ┌ﾏｷゲW a;;ゲｷゲ ;;ゲデ;ﾉ ヲヰヱヵ ﾐｷﾐｪ ﾃ@デﾆus aastal 2016. 

PWヴWﾏ@ヴﾆが ﾏｷゲ ﾃ┌H; ┗;ﾉﾏｷﾐ┌S ﾗﾉｷが ゲｷゲ;ﾉS;ゲ ﾃ@ヴｪﾏｷゲｷ WﾉWﾏWﾐデWぎ 
- ヴｷﾐｪが Wﾉ┌ヴｷﾐｪが ;;ゲデ;ヴｷﾐｪが ヮ@ｷﾆW 

- ヴｷゲデ っ ﾆ;ﾉS┌ ヴｷゲデが ｴｷﾐｪW ゲ┑ﾏHﾗﾉ 
- ゲｷﾉﾏ┌ゲﾐWﾉｷﾐ┌ヴﾆが ﾆWゲデﾏｷﾐWが ﾆ;デﾆWﾏ;デ┌ゲが ﾆﾗヴS┌ﾏｷﾐWが ゲ┌ｪ┌ヮﾛﾉ┗WSW ┗;ｴWﾉｷﾐW ┑ｴデWﾆ┌┌ﾉ┌┗┌ゲ 

- kaldurist + silmusnelinurk = kahWﾆゲ;ﾐ┌ヴﾆが ﾆ;ｴWﾆゲ; ｷﾉﾏ;ﾆ;;ヴデが デ┌┌ﾉWゲ┌┌ﾐSが デ;ゲ;ﾆ;;ﾉが ┑ﾆゲﾏWWﾉ 
- ﾆ;ｴWﾆゲ;ﾐ┌ヴｪ; ゲｷゲゲW デWﾆｷH WﾉWﾏWﾐデ ﾐWﾉﾃ;ゲデ ヴ┌┌S┌ゲデが ﾆﾗS┌ ふ;ﾆWﾐぶが ﾉ@デW 

Lisaelemendina leidis kasutust kaitsemaagiline hundihambakiri ﾐｷﾐｪ ゲﾛﾐ;ﾏ@ヴﾆ ﾏｷﾐ; ﾃ@@ﾐく 
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XII ﾐﾗﾗヴデWヮWﾗ ┗@@ヴデ┌ゲデWゲデ ﾉ@ｴデ┌┗;ﾉデ ゲﾛﾐ;ゲデ┌ゲ ゲWﾉ ﾆﾗヴヴ;ﾉ ヮWﾗ デ┑┗ｷデWﾆゲデｷ ;ゲWﾏWﾉ ┗@@ヴデ┌ゲデWﾆｷﾏヮ ヮWﾗ 
┗ｷゲ┌;;ﾉゲW ｷSWﾐデｷデWWSｷﾐ; ﾆ;ゲ┌デ┌ゲWゲ ﾗﾉW┗;デWゲデ ヮWヴWﾏ@ヴﾆｷSWゲデぎ 

- Ring に minu aeg 

- Rｷゲデ っ ﾆ;ﾉS┌ ヴｷゲデが ｴｷﾐｪW ゲ┑ﾏHﾗﾉ に minu inimesed 

- Silmusnelinurk に minu juured 

- Kaldurist + silmusnelinurk = kaheksanurk (kompass) に minu maa 

- Kaheksanurga sees element neljast ruudust に minu kodu 

- ヱヲ ┗@ｷﾆWゲデ ﾆヴｷｷヮゲ┌ﾆWゲデ ﾃ; デ@ヮヮｷが ﾏｷゲ ヮWヴWﾏ@ヴｪｷ デヴ;Sｷデゲｷﾗﾗﾐｷゲデ ﾉ@ｴデ┌┗;ﾉデ ┗ｷｷデ;┗;S ヱヲ-ﾉW ヮﾛﾉ┗WﾉW ﾃ; 
ﾏWｷW ヮWﾗ ﾆﾗﾐデWﾆゲデｷゲ ゲ┑ﾏHﾗﾗﾉゲWﾉデ XII ﾐﾗﾗヴデWヮWﾗ ﾃ@ヴﾃWﾆﾗヴヴ;ﾐ┌ﾏHヴｷﾉW ヱヲく 

- NﾗﾗヴデWヮWﾗ ｷSWWゲデ ﾉ@ｴデ┌┗;ﾉデ ゲﾛﾐ;ﾏ@ヴﾆ ﾏｷﾐ; ﾃ@@ﾐが ﾆ┌ｷ ﾆ@Wﾆｷヴﾃ;ﾉｷﾐW ;ﾉﾉﾆｷヴｷが ﾏｷデデW ヮW;ﾉﾆｷヴｷく 
Vｷゲ┌;;ﾉゲWゲデ ｷSWﾐデｷデWWSｷゲデ ﾉ@ｴデ┌SWゲ ┌┌WﾐS;デｷ デ┌ヴ┗;ﾉｷゲWﾉW デWｴﾐｷﾉｷゲWﾉW ヮﾉ;デ┗ﾗヴﾏｷﾉW デ┌ｪｷﾐW┗;デ ﾆﾗS┌ﾉWｴデWく 
Iﾐaﾗ ﾆ@デデWゲ;;S;┗┌ゲ ﾏ┌┌デ┌ゲ ゲWﾐｷゲWゲデ ﾗﾉ┌ﾉｷゲWﾉデ ヮ;ヴWﾏｷﾐｷ ﾐ;┗ｷｪWWヴｷデ;┗;ﾆゲく J@デﾆ┌ゲ デﾜﾜ galeriidega. 

Aﾉ┌ゲデ;デｷ ヮWﾗ ゲ┑ﾏHﾗﾗﾉｷﾆ;ｪ; ゲ┌┗WﾐｷｷヴｷSW デﾗﾗデﾏｷゲWﾆゲ ┗;ﾉﾏｷゲデ┌ﾏｷゲデ に デﾜﾜデ;デｷ ┗@ﾉﾃ; ﾆﾗﾐデゲWヮデゲｷﾗﾗﾐが 
korraldati avalikke konkursse partnerite leidmiseks jne. 

 EゲｷﾏWゲWﾐ; ;ﾉ┌ゲデ;デｷ デﾜﾜS XII ﾐﾗﾗヴデWヮWﾗ ゲ@ヴﾆｷSWｪ;く Kﾗﾐﾆ┌ヴゲｷ ┗ﾛｷデｷゲ M;ヴ;デｷ WゲｷﾐS;ﾃ; Kヴｷゲデｷ T@ｴデが 
ﾆWﾉﾉWｪ; ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ ;ゲ┌デｷ ゲ@ヴﾆW WデデW ┗;ﾉﾏｷゲデ;ﾏ;く P;ヴ;ﾆ┌ ヮ;ヴデﾐWヴｷ ┗@ｪ; ゲ┌┌ヴW ﾐﾛヴﾆ┌ゲW デﾛデデ┌ ┗Wﾐｷゲ 
ゲ@ヴﾆｷSW ﾏ┑┑ｪｷ ;ﾉｪ┌ゲ ﾉ┌H;ﾏ;デ┌ﾉデ ヮｷﾆ;ﾉデく Kﾗﾆﾆ┌ ┗;ﾉﾏｷゲデ;デｷ WデデW デ-ゲ@ヴﾆW ﾏWWゲデWﾉWが ﾐ;ｷゲデWﾉW ﾃ; 
ﾉ;ゲデWﾉW ﾐWﾉﾃ;ゲ Wヴｷ ┗@ヴ┗ｷゲ ふヴﾗｴWﾉｷﾐWが ﾗヴ;ﾐ┥が ﾆﾗﾉﾉ;ﾐW ﾃ; ﾉｷﾉﾉ;ぶく Lｷゲ;ﾆゲ ;varad erimudelid naistele, 

Wヴﾆヴﾗﾗゲ;デ ┗@ヴ┗ｷ ゲ@ヴｪｷS ﾆﾗヴヴ;ﾉS┌ゲデｷｷﾏｷﾉW ﾐｷﾐｪ ゲｷﾐｷゲデ ┗@ヴ┗ｷ デ-ゲ@ヴｪｷS ﾃ; ヮﾗﾉﾗS ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ﾃ;デWﾉWく 
 Peakatetena pakutakse sel korral osalejatele nn torusalle, mis on varasematel pidudel 

osutunud populaarseteks ning hinnalt taskukohasteksく Kﾗﾐﾆ┌ヴゲｷ ┗ﾛｷデｷゲ Kｷﾐﾆゲデﾗﾐが ﾆWゲ デﾗﾗS;H 
┑ｴデ Wヴﾆゲ;┗@ヴ┗ｷﾉｷゲデ デﾗヴ┌ゲ;ﾉﾉｷ ┗;ゲデ;┗;ﾉデ ﾗゲ;ﾉWﾃ;デW WWﾉデWﾉﾉｷﾏ┌ゲWﾉW ﾐｷﾐｪ ｴｷﾉﾃWﾏ ﾆ; ┗;H;ﾏ┑┑ｪｷゲく 

 PWﾗ ﾏ@ヴﾆｷSWﾐ; デWﾆﾆｷゲ ﾆﾗﾐデゲWヮデゲｷﾗﾗﾐ デﾗﾗデ; WヴｷﾉｷゲWS ヮ┌ｷS┌ゲデ ふ┗ｷﾐWWヴｷゲデぶ ﾉ;ゲWヴﾉﾛｷﾆWゲ デWｴデ┌S 
ﾏ@ヴｪｷSが ﾏｷゲ ﾆｷﾐﾐｷデ┌┗;S WヴｷﾉｷゲW ﾏ;ｪﾐWデﾆｷﾐﾐｷデ┌ゲWｪ;が ﾏｷS; ﾏW ┗;ヴWﾏ ﾆ;ゲ┌デ;ﾐ┌S Wｷ ﾗﾉWく M@ヴﾆW 
デﾗﾗS;H T┌ヴ┌ﾐS┌ゲデ┌ｪｷ OÜく NWｷSが ﾐ;ｪ┌ ﾆﾛｷﾆｷ デWｷゲｷ デﾗﾗデWｷS ゲ;;H ﾗゲ;ﾉWﾃ; ゲﾗﾗS┌ゲｴｷﾐﾐ;ｪ; デWﾉﾉｷS; 
LTP WﾉWﾆデヴﾗﾗﾐｷﾉｷゲW ヴWｪｷゲデヴｷ ﾆ;┌S┌ ﾐｷﾐｪ ｴｷﾉﾃWﾏ ｷﾐデWヴﾐWデｷゲ ﾆ; ﾆﾛｷﾆ デWｷゲWS ｴ┌┗ｷﾉｷゲWSく 

Kﾗﾗゲデﾜﾜゲ ERR-i ja meie kunstnikuga valmisid visuaalsel identiteedil tuginevad videoanimatsioonid, 

mida terve aasta jooksul on kasutatud erinevate XII noortepidu tutvustavate videoklippide alguses ja 

ﾉﾛヮ┌ゲく T┌ﾐﾐ┌ゲﾏ┌┌ゲｷﾆ; ヮ@ヴｷﾐWH R;ゲﾏ┌ゲ P┌┌ヴｷﾉデく 
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II  “デヴ;デWWｪｷﾉｷﾐW WWゲﾏ@ヴﾆ: 

Laulu- ja tantゲ┌ヮWﾗ デヴ;Sｷデゲｷﾗﾗﾐｷ ﾉ;ｷ;ヮﾛｴﾃ;ﾉｷゲWﾏ;ﾆゲ ﾆWゲデﾏｷゲWﾆゲ ﾗﾐ ﾉﾗﾗS┌S デﾗWデ;┗;S デｷﾐｪｷﾏ┌ゲWSく 

6.  Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide tegevustoetuste 

programm 2016 

LTP デWｪW┗┌ゲデﾗWデ┌ゲデW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ ﾗﾐ ヮｷSW┗;ゲ ;ヴWﾐｪ┌ゲく ヲヰヱヶく;;ゲデ;ﾉ ヲΑ デﾜﾜﾆﾗﾗゲﾗﾉWﾆ┌デく  
KﾗﾉﾉWﾆデｷｷ┗ｷSW デﾗWデ┌ゲヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏｷ ﾛヮヮWゲデｷヮWﾐSｷ┌ﾏぎ  
6.1. J┌ｴWﾐS;ﾃ;デW ﾛヮヮWゲデｷヮWﾐSｷ┌ﾏｷ デｷﾐｪｷﾏ┌ゲデW ﾃ; ﾆヴｷデWWヴｷ┌ﾏｷSW ┗@ﾉﾃ;デﾜﾜデ;ﾏｷﾐW ﾃ;;ﾐ┌;ヴ ﾆ┌ﾐｷ ﾏ;ｷ ヲヰヱヶき 
Stipendiumitaotlus oli avatud kollektiivide juhtidele 9.-ヲンくﾏ;ｷ ヲヰヱヶく Eゲｷデ;デｷ ﾆﾗﾆﾆ┌ Αヵヴ デ;ﾗデﾉ┌ゲデく “ﾛﾉﾏｷデｷ 
719 lepingut.  

ヲヰヱヶく;く Wヴ;ﾉS;デｷ ﾛヮヮWゲデｷヮWﾐSｷ┌ﾏｷSW ゲﾛﾉﾏｷﾏｷゲWﾆゲ ﾆﾗﾆﾆ┌ ヱヰΑ Βヵヰオぎ 
 Eesti Rahvatantsu- ﾃ; R;ｴ┗;ﾏ┌┌ゲｷﾆ; “Wﾉデゲ ゲﾛﾉﾏｷゲ ゲデｷヮWﾐSｷ┌ﾏｷﾉWヮｷﾐｪ┌S ヲヴヶ 

kollektiivijuhiga kogusummas 36 Γヰヰ オき 
 EWゲデｷ Kﾗﾗヴｷ┑ｴｷﾐｪ ゲﾛﾉﾏｷゲ ゲデｷヮWﾐSｷ┌ﾏｷﾉWヮingud 473 kollektiivijuhiga summaゲ Αヰ Γヵヰ オき 

6.2. Kollektiivi toetusprogrammi  otsetoetused  ning ┗@ﾉﾃ┌ﾐSｷデﾗWデ┌ゲWS .  

Kollektiivide otse- ﾃ; ┗@ﾉﾃ┌ﾐSｷデﾗWデ┌ゲデW ﾆヴｷデWWヴｷ┌ﾏｷSW ┗@ﾉﾃ;デﾜﾜデ;ﾏｷﾐW デﾗｷﾏ┌ゲ ﾏ@ヴデゲ ﾆ┌ﾐｷ ゲWヮデWﾏHWヴ 
2016; taotlusvoor oli avatud 26.september kuni 18.oktoober 2016;Esitati 2244 taotlust. 

 otsetoetusi eraldati ﾆﾗﾆﾆ┌ ヲヲヱン  LTP ﾆﾗﾉﾉWﾆデｷｷ┗ｷﾉW ﾆﾗｪ┌ゲ┌ﾏﾏ;ゲ オ ヶヵヴ 070; 

 ┗@ﾉﾃ┌ﾐSWｷS ┗;ﾉｷデｷ ﾆﾗｪ┌ﾏ;ｴ┌ゲ オ ヱヰ 760; 

LWヮｷﾐｪ┌デW ゲﾛﾉﾏｷﾏｷゲWS ﾃ; ┗@ﾉﾃ;ﾏ;ﾆゲWS デﾗｷﾏ┌ゲｷS SWデゲWﾏHヴｷゲ ヲヰヱヶく 
Toetusprogrammi eralduste aruandlus: 

- toetusprogrammi eralduste aruandlus toimub elektroonilises andmebaasis; 

- ﾆﾛｷﾆ Wゲｷデ;デ┌S ;ヴ┌;ﾐSWS ﾆﾗﾐデヴﾗﾉﾉｷデ;ﾆゲW ヴWｪｷゲデヴｷデﾗｷﾏWデ;ﾃ;デW ヮﾗﾗﾉデく PｷゲデWﾉｷゲWﾉデ ﾆ┑ゲｷデ;ﾆゲW ﾉｷゲ;ﾆゲ 
aruannetes esitatud kuludokumentide koopiaid; kﾗﾆﾆ┌┗ﾛデデWS ﾗデゲWデﾗWデ┌ゲデW ﾆ;ゲ┌デ;ﾏｷゲW ﾆﾗｴデ; デWｴデｷ 
oktoobris- novembris. 

LTP TTP Wヴ;ﾉSｷゲデW ﾆﾗｴデ; ﾗﾐ ﾆﾗﾗゲデ;デ┌S ;ﾐデ┌S ;ヴ┌;ﾐSWゲ デ@ヮゲWﾏ ﾉｷゲ;a;ｷﾉく 
 

7. LTP andmebaasi, registri arendused  

PｷSW┗ デﾜﾜ ;ﾐSﾏWH;;ゲｷ ;ヴWﾐS;ﾏｷゲWﾆゲぎ 
 デ@ｷWﾐS;デ┌S ﾃ; ﾆﾗヴヴｷｪWWヴｷデ┌S デｷﾐｪｷﾏ┌ゲWS ﾃ; ﾆヴｷデWWヴｷ┌ﾏｷS ﾛヮヮWゲデｷヮWﾐSｷ┌ﾏｷﾉW ﾃ; ﾗデゲWデﾗWデ┌ゲデWﾉWが 

┗@ﾉﾃ┌ﾐSｷデWﾉW ﾃ; ﾆﾗヴヴｷgeeritud lepingu tingimused; 

 デ@ｷWﾐS┌ゲWS デﾗWデ┌ゲデW ﾃ; ゲデｷヮWﾐSｷ┌ﾏｷSW デ;ﾗデﾉWﾏｷゲWﾆゲが ﾗデゲ┌ゲデWゲデ デW;┗ｷデ;ﾏｷゲWﾆゲが ﾉWヮｷﾐｪ┌デW 
┗ﾗヴﾏｷゲデ;ﾏｷゲWﾆゲが ﾛヮヮWﾏ;デWヴﾃ;ﾉｷSW デWﾉﾉｷﾏｷゲWﾆゲが ;ヴ┗WデW WS;ゲデ;ﾏｷゲWﾆゲが ｷﾐaﾗ ﾃ;ｪ;ﾏｷゲWﾆゲ ﾃﾏくき 

 sissekannete ja kontrollimehhanismi parendamised laulu-ja tantsupeo seminaridel ja 

proovides osalemiseks; 

 andmebaasi arendusデWｪW┗┌ゲW デ┌ﾉWﾏ┌ゲWﾐ; ﾗﾐ ┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆ デWｴ; ﾏ;ﾃ;ﾐS┌ゲﾉｷkke ja korralduslikke 

prognoose 2017.a. laulu- ﾃ; デ;ﾐデゲ┌ヮWﾗ WデデW┗;ﾉﾏｷゲデ;ﾏｷゲWﾉ ﾃ; ﾉ@Hｷ┗ｷｷﾏｷゲWﾉく 
Kevadel alustasime andmebaasi uue disaini loomisega. Saadetud said firmadele informatsioon 

LTP andmebaasi kohta ja vajadusest seda uuendada. Juunis- juulis tutvustasime  huvilistele 

individuaalselt meie andmebaasi ja selle kasutajate vajadusi ning septembrist alustasime 

kohtumisi  potentsiaalsete fiヴﾏ;SWｪ;く Nﾗ┗WﾏHヴｷ ﾉﾛヮ┌ﾆゲ ┗;ﾉｷゲｷﾏW ┗@ﾉﾃ; aｷヴﾏ; NW┘デｷﾏWが ﾆWﾉﾉWｪ; 
ヲヰヱΑく;;ゲデ;ﾉ ;ﾉ┌ゲデ;ﾏW ﾆﾗﾗゲデﾜﾜS ;ﾐSﾏWH;;ゲｷ Sｷゲ;ｷﾐｷ ┌┌WﾐS;ﾏｷゲWﾆゲく 
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8.  Ullo Toomi ja Gustav Ernesaksa nimeliste preemiate väljaandmine aastal 

2016  

Koori- ja tantsumaastiku tegijate ┗@@ヴデ┌ゲデ;ﾏｷﾐWく FﾗﾐSｷ ｴ;ﾉS┌ゲﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌SW ﾆﾗﾗゲﾗﾉWﾆ┌デW 
kokkukutsumine, preemiate taotlusvoorude korraldamine ning rahaeraldiste ettevalmistamine ja 

┑ﾉW;ﾐSﾏｷﾐW ゲデｷヮWﾐSｷ;;デｷSWﾉWく 
o Ullo Toomi nimeline stipendium 2016 ﾏ@@ヴ;デｷ Kadri Tiisile ning stｷヮWﾐSｷ┌ﾏ ;ﾐデｷ ┑ﾉW 

14.septembril. 

o G┌ゲデ;┗ EヴﾐWゲ;ﾆゲ; FﾗﾐSｷ ｴ;ﾉS┌ゲﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ デWｪｷ  ﾗデゲ┌ゲW ﾏ@@ヴ;デ; ヲヰヱ6. aasta Gustav Ernesaksa 

nimelised ヮヴWWﾏｷ;S ;ﾉﾉﾃ@ヴｪﾐW┗;ﾉデぎ Koorimuusika peastipendium anti Triin Kochile; stipendium 

suuruses  2016 eurot. Koorimuusika edendamise stipendium anti: V;ヴﾃW V┑ヴゲデｷﾉW stipendium 

suuruses  1500 eurot .  

 

ぶ┻ LTP konverents┸ UNESCO ja Balti koostöö  

Αく ﾐﾗ┗WﾏHヴｷﾉ ヲヰヰン ﾆ;ﾐデｷ EWゲデｷが L@デｷ ﾃ; LWWS┌ ﾉ;┌ﾉ┌- ja tantsupidude traditsioon UNESCO inimkonna 

ゲ┌┌ﾉｷゲW ﾃ; ┗;ｷﾏゲW ヮ@ヴ;ﾐSｷ ﾏWｷゲデヴｷデWﾗゲデW ﾐｷﾏWﾆｷヴﾃ;く 2008. aastal liideti see traditsioon koos teiste 

ﾏWｷゲデヴｷデWﾗゲデWｪ; ｷﾐｷﾏﾆﾗﾐﾐ; ┗;ｷﾏゲW ﾆ┌ﾉデ┌┌ヴｷヮ@ヴ;ﾐSｷ WゲｷﾐS┌ゲﾐｷﾏWﾆｷヴﾃ;く 
Kﾗﾗデﾜﾜ ﾆﾗﾉﾏW B;ﾉデｷ ヴｷｷｪｷ ┗;ｴWﾉ ﾗﾐ ﾗﾉﾐ┌S ;ﾆデｷｷ┗ﾐWく Tﾗｷﾏ┌┗;S ﾆﾗｴデ┌ﾏｷゲWSが ﾆﾗﾐ┗WヴWﾐデゲｷSが ;ヴ┌デWﾉ┌Sが 
┑ｴｷゲヮヴﾗﾃWﾆデｷSく Tヴ;SｷデゲｷﾗﾗﾐｷﾉｷゲWﾉデ ﾆ┑ﾉ;ゲデ;┗;S WﾆゲヮWヴデｪヴ┌ヮｷS teineteise laulu- ja tantsupidusid. 

2016. aastal toimus Vilniuses 6.-Γく ﾃ┌┌ﾉｷﾉ ﾃ@ヴﾃWﾆﾗヴSﾐW ﾐﾗﾗヴデW ﾉ;┌ﾉ┌- ﾃ; デ;ﾐデゲ┌ヮｷS┌が ﾏｷS; ﾆ┑ﾉ;ゲデ;ゲ Α-

liikmeline ekspertgrupp Eestist, kuhu kuulusid dirigendid ja tantsujuhid, korraldajad ja ELT SA 

ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ﾉｷｷﾆﾏWSく  
1.-2. ﾐﾗ┗WﾏHヴｷﾉ デﾗｷﾏ┌ゲ ;ｪ; ヴ;ｴ┗┌ゲ┗;ｴWﾉｷﾐW ﾆﾗﾐ┗WヴWﾐデゲ Rｷｷ;ゲ ﾐｷﾐｪ ゲ;ﾏ┌デｷ B;ﾉデｷ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜｪヴ┌ヮｷ 
kohtumine. Konverentsil osales 10-liikmeline esindusdelegatsioon, kus lisaks ELT SA-le olid esindatud 

Kultuuriministeerium, Eesti  Kﾗﾗヴｷ┑ｴｷﾐｪが EWゲデｷ R;ｴ┗;デ;ﾐデゲ┌ ﾃ; R;ｴ┗;ﾏ┌usika Selts ning Rahvakultuuri 

Keskus. 

のね┻ Sihtasutuse põhilised majandusnäitajad ja tegevuse juhtimine┻  

2016.a. moodustasid sihtasutuse kogutulud  1 662 962 eurot millest 88,3% e. 1469060 eurot oli 

riigieelarveline finantseerimine, 174 156 eurot e. 10,5% ﾏ┑┑ｪｷデ┌ﾉ┌が ΓΒヶΒ W┌ヴﾗデ Wく  ヰがヶ Х 
Kultuurkapitalist sihtfinantseerimine ja 9878 eurot e. 0,6% muud tulud. 

2016.a. kulutati kokku 1689196 eurot sh. XII Noorte Laulu-ja tantsupeo ettevalmistamiseks 520 578 

eurot, muudeks projektideks 876 485 eurot ja majandamiskuludeks 312 203 eurot.  

ヲヰヱヶく;く ﾗﾉｷ ゲｷｴデ;ゲ┌デ┌ゲWゲ Γ ヮﾛｴｷﾆﾗｴ;ｪ; デﾜﾜデ;ﾃ;デく Tﾜﾜデ;ゲ┌ﾆゲ ;ヴ┗Wゲデ;デｷ デWｪW┗-ﾃ; ﾆﾛヴｪWﾏ;ﾉW ﾃ┌ｴデﾆﾗﾐﾐ;ﾉW 
54 445 eurot. 

11. Finantssuhtarvud. 

ELT SA 2016 aasta majandusaasta tulem moodustas -26 234 eurot, 2015 aasta majandusaasta tulem 

oli -106 338 eurot. 

L┑ｴｷ;ﾃ;ﾉｷゲデW ﾆﾗｴ┌ゲデ┌ゲW ﾆ;デデWﾆﾗヴS;ﾃ; ヲヰヱヶく;く ﾗﾉｷ ンΑがΓン ﾃ;  ヲヰヱヵく;く - 19,67. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 1 120 811 1 172 318 2

Nõuded ja ettemaksed 17 714 23 176 3;4

Kokku käibevarad 1 138 525 1 195 494  

Kokku varad 1 138 525 1 195 494  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 30 013 60 748 6

Kokku lühiajalised kohustised 30 013 60 748  

Kokku kohustised 30 013 60 748  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 134 746 1 241 084  

Aruandeaasta tulem -26 234 -106 338  

Kokku netovara 1 108 512 1 134 746  

Kokku kohustised ja netovara 1 138 525 1 195 494  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 1 487 403 1 479 160 7

Tulu ettevõtlusest 174 156 868  

Kokku tulud 1 661 559 1 480 028  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -1 434 416 -1 359 115 8

Tööjõukulud -254 780 -229 926 9

Kokku kulud -1 689 196 -1 589 041  

Põhitegevuse tulem -27 637 -109 013  

Intressitulud 1 403 2 675 10

Aruandeaasta tulem -26 234 -106 338  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -27 637 -109 013  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 4 593 -14 092 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -30 735 22 896 6

Kokku rahavood põhitegevusest -53 779 -100 209  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekunud intressid 2 272 1 219 10

Kokku rahavood investeerimistegevusest 2 272 1 219  

Kokku rahavood -51 507 -98 990  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 172 318 1 271 308 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -51 507 -98 990 2

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 120 811 1 172 318 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 1 241 084 1 241 084

Aruandeaasta tulem -106 338 -106 338

31.12.2015 1 134 746 1 134 746

Aruandeaasta tulem -26 234 -26 234

31.12.2016 1 108 512 1 108 512
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2016.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga ja

Riigiraamatupidamise eeskirjaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle lähenditena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja Riigikassas Eesti Laulu-ja Tantsupeo SA

viitenumbriga seotud raha jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2000 eurost kuni 31.12.2016.a. Varad, mille kasulik

tööiga on üle ühe aasta kuid mille soetamismaksumus on alla 2000 euro, kantakse soetamise hetkel 100%-liselt kuludesse. Alates

01.01.2017.a. loetakse põhivaraks varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 eurost.

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses.Tegevuse sihtfinantseerimiseks eraldatud vahendid kajastatakse

tuluna perioodis, milliste kulude kompenseerimiseks need olid määratud. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustisi

kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete

kohustistena. Tulud majandustegevusest kajastatakse teenuste osutamise või kauba müügi järgselt.

Näitaja -tulu ettevõtlusest- on aastate lõikes väga erinev ja selle tingib eelkõige pidude perioodilisus. 

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist. 

Seotud osapooled

Eesti Laulu-ja tantsupeo SA loeb seotud osapoolteks juhatuse ja nõukogu liikmeid ja nende lähedasi pereliikmeid ning nendega seotud

ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Sularaha kassas 94 0

Riigikassa 1 120 717 1 172 318

Kokku raha 1 120 811 1 172 318
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 20 20

Ostjatelt laekumata

arved
20 20

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
15 265 15 265

Muud nõuded 587 587

Intressinõuded 587 587

Ettemaksed 1 842 1 842

Muud makstud

ettemaksed
1 842 1 842

Kokku nõuded ja

ettemaksed
17 714 17 714

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
19 459 19 459

Muud nõuded 1 456 1 456

Intressinõuded 1 456 1 456

Ettemaksed 2 261 2 261

Kokku nõuded ja

ettemaksed
23 176 23 176

Vt.lisa 4.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 4 184 16 927

Sotsiaalmaks 7 632 24 210

Kohustuslik kogumispension 410 1 389

Töötuskindlustusmaksed 409 1 434

Ettemaksukonto jääk 15 265  19 459  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 15 265 12 635 19 459 43 960

Vt. lisa 3 ja lisa 6.



20

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus 2016. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2016 2015

Kasutusrendikulu 41 446 39 406

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2016 31.12.2015

12 kuu jooksul 17 660 14 155

Vt. lisa 8.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 4 411 4 411

Võlad töövõtjatele 12 967 12 967

Maksuvõlad 12 635 12 635

Kokku võlad ja ettemaksed 30 013 30 013

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 4 372 4 372

Võlad töövõtjatele 12 416 12 416

Maksuvõlad 43 960 43 960

Kokku võlad ja ettemaksed 60 748 60 748

Vt. lisa 4.

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 652 980 551 610

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 18 343 10 100

sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks 816 080 917 450

Kokku annetused ja toetused 1 487 403 1 479 160

sh eraldis riigieelarvest 1 469 060 1 469 060
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Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Üür ja rent -41 446 -39 406

Mitmesugused bürookulud -15 977 -15 615

laulu-ja tantsupeo kulud -500 508 -290 228

sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks -816 080 -917 450

Muud -60 405 -96 416

Kokku mitmesugused tegevuskulud -1 434 416 -1 359 115

Vt. lisa5.

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu -190 768 -172 174

Sotsiaalmaksud -64 012 -57 753

Kokku tööjõukulud -254 780 -229 927

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 9 9

Vt. lisa 11. Tööjõukulud sisaldavad tegev- ja kõrgemale juhtkonnale makstud tasu summas 54445 eurot.

Lisa 10 Intressitulud
(eurodes)

 2016 2015

Intressitulu hoiustelt 1 403 2 675

Kokku intressitulud 1 403 2 675

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 7 7

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015

Arvestatud tasu 54 445 56 075
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Vt. lisa 9.



Sデヴ;デWWｪｷﾉｷﾐW WWゲﾏ@ヴﾆ Eelarve Tegelik

 XII NOORTE LAULU JA TANTSUPEO ETTEVALMISTAMINE 485 000 492215

1. Arengukava meede nr. 1.1.3                                                                               

Kunstiliste ja loominguliste protsesside eestvedamine ja juhtimine, 

デﾗｷﾏﾆﾗﾐS;SW デﾜﾜ korraldamine 170 000 172931

2. Arengukava meede nr. 1.1.6                                                                               

Tﾜﾜ LTP ﾉﾗﾗﾏWヮヴﾗデゲWゲゲｷゲ ﾗゲ;ﾉW┗;デW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;;ﾉゲWデW ｴWﾉｷﾉﾗﾗﾃ;デWが 
koreograafide, luuletajate ja muusikutega. Autorilepingud 85 000 87771

3. Arengukava meede nr. 1.1.7                                                                              

EﾉWﾆデヴﾗﾗﾐｷﾉｷゲW ヴWｪｷゲデヴｷゲ ヮWﾗﾉW ヴWｪｷゲデヴWWヴ┌ﾏｷﾐWく MﾛﾉWﾏ;ゲ┌┌ﾐ;ﾉｷﾐW 
kommunikatsioon kollektiividega, info kulud. Tﾜﾜ ﾏ;;ﾆﾗﾐﾐ;SWｪ; 20 000 20000

4. Arengukava meede nr. 1.2.2                                                                            

ÕヮヮWヮヴﾗデゲWゲゲｷﾆゲ ┗;ﾃ;ﾉｷﾆW ﾛヮヮWﾏ;デWヴﾃ;ﾉｷSW ﾉﾗﾗﾏｷﾐWが ﾆｷヴﾃ;ゲデ;ﾏｷﾐWが デﾗﾗデﾏｷﾐW 
ning transport maakondadesse.  XII  noorte laulupeo repertuaari 

ﾛヮヮWﾏ;デWヴﾃ;ﾉｷS 85 000 85000

5. Arengukava meede nr. 1.2.3                                                                             

Pidude kontseptsiooni ja repertuaarikava tutvustavate piirkondlike seminaride 

korraldamine ﾆﾗﾉﾉWﾆデｷｷ┗ｷﾃ┌ｴデｷSWﾉW ﾐｷﾐｪ ゲWﾏｷﾐ;ヴｷS ﾆﾗﾗゲデﾜﾜヮ;ヴデﾐWヴｷデWﾉW 
maakondades. 95 000 95013

6. Arengukava meede nr. 1.2.1                                                                           

M;;ﾆﾗﾐS;SW デ┌ｪｷ┗ﾛヴｪ┌ゲデｷﾆ┌ ﾆ@ｷ┗ｷデ;ﾏｷﾐW ﾆ┌ヴ;;デﾗヴｷデW ﾆ;┌S┌が  デWヴWヮ@W┗;Sが 
┑ヴｷデ┌ゲWS ﾏ;;ﾆﾗﾐS;SWゲ 30 000 31500

7. Arengukava meede nr. 2.3                                                                               Laulu- 

ja tantsupeo traditsiooni hoidvate kollektiivide toetamine.                     LTP 

TOETUSPROGRAMM               845 000 845094

ARENDUSPROJEKTID                                                                                                  8. 

Arengukava meede nr. 2.4  Laulu- ja tantsupeo eestvedajate tunnustamine. 9. 

Arengukava meede nr. 2.5  ÜﾉWヴｷｷｪｷﾉｷゲデW ﾉ;┌ﾉ┌ど ﾃ; デ;ﾐデゲ┌ヮｷS┌SW デﾗｷﾏ┌ﾏｷゲヮ;ｷﾆ;SW 
デヴ;Sｷデゲｷﾗﾗﾐｷ  ﾆ;;ゲ;ﾃ;ゲデ;ﾏｷﾐWく UNESCOゲデ ﾉ@ｴデ┌┗;S デWｪWﾏｷゲWS

30 000 29816

10. Arengukava meede nr. 1.4                                                                               ELT 

SA ﾆ┌ｷ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷ ヮｷﾆ;;ﾃ;ﾉｷﾐW ﾃ; ゲｷｴｷヮ@ヴ;ﾐW ;ヴWﾐS;ﾏｷﾐW ﾉ;┌ﾉ┌ど ﾃ; デ;ﾐデゲ┌ヮWﾗ 
protsessi juhtimiseks ja korraldamiseks. ELT SA H┑ヴﾗﾗ デﾗｷﾏｷﾏｷﾐW

313 000 312203

KOKKU 1 673 000 1679328

ELT SA WWﾉ;ヴ┗W デ@ｷデﾏｷﾐW ヲヰヱヶく;;ゲデ;ﾉ

I  Sデヴ;デWWｪｷﾉｷﾐW WWゲﾏ@ヴﾆぎ 
R;ｴ┗;ゲデ ﾆﾛﾐWデ;┗;デW ﾃ; ﾆ┌ﾐゲデｷﾉｷゲWﾉデ ﾆﾛヴｪWデ;ゲWﾏWﾉｷゲデW ┑ﾉWヴｷｷｪｷﾉｷゲデW ﾉ;┌ﾉ┌ど ﾃ; デ;ﾐデゲ┌ヮｷS┌SW ﾉ@Hｷ┗ｷｷﾏｷゲWﾆゲ ;;ゲデ;デWﾉ ヲヰヱΑ  
ﾗ ﾐ デ;ｪ;デ┌S ゲｷゲ┌ﾉｷﾐWが ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷﾉｷﾐW ﾃ; デWｴﾐｷﾉｷﾐW ┗ﾛｷﾏWﾆ┌ゲく                                 

II  Sデヴ;デWWｪｷﾉｷﾐW WWゲﾏ@ヴﾆぎ L;┌ﾉ┌ど ﾃ; デ;ﾐデゲ┌ヮWﾗ デヴ;Sｷデゲｷﾗﾗﾐｷ ﾉ;ｷ;ヮﾛｴﾃ;ﾉｷゲWﾏ;ﾆゲ ﾆWゲデﾏｷゲWﾆゲ ﾗﾐ ﾉﾗﾗS┌S デﾗWデ;┗;S 
tingimused. 



eraldiste ARV KELLELE SUMMA オ
ヱくÕPPESTIPENDIUM

EWゲデｷ Kﾗﾗヴｷ┑ｴｷﾐｪ┌ﾉW ﾛヮヮWゲデｷヮWﾐSｷ┌ﾏｷ ┗@ﾉﾃ;ﾏ;ﾆゲﾏｷゲWﾆゲ 473 ﾛヮヮWゲデｷヮWﾐSｷ┌ﾏ ﾆﾗﾗヴｷど ﾃ; ﾗヴﾆWゲデヴｷ ﾃ┌ｴデｷSWﾉW 70 950
ERRSどｷﾉW ﾛヮヮWゲデｷヮWﾐSｷ┌ﾏｷ ┗@ﾉﾃ;ﾏ;ﾆゲﾏｷゲWﾆゲ ﾆﾗﾉﾉWﾆデｷｷ┗ｷ 
juhtidele 246

ﾛヮヮWゲデｷヮWﾐSｷ┌ﾏ ヴ;ｴ┗;デ;ﾐデゲ┌ヴ┑ｴﾏ;ﾉW ﾃ; 
rahvamuusika kollektiivide juhtidele 36 900

Wヴ;ﾉS;デ┌S ﾛヮヮWゲデｷヮWﾐSｷ┌ﾏW ﾆﾗﾆﾆ┌ 719 LTP kollektiivi juhile 107 850

EWゲデｷ Kﾗﾗヴｷ┑ｴｷﾐｪ┌ﾉW ﾗデゲWデﾗWデ┌ゲデW ┗@ﾉﾃ;ﾏ;ﾆゲﾏｷゲWﾆゲ 
kollektiividele 1107 koori- ja orkestri kollektiivile 324 370

ERRSどｷﾉW ﾗデゲWデﾗWデ┌ゲデW ┗@ﾉﾃ;ﾏ;ﾆゲﾏｷゲWﾆゲ ﾆﾗﾉﾉWﾆデｷｷ┗ｷSWﾉW 1106 ヴ;ｴ┗;デ;ﾐデゲ┌ヴ┑ｴﾏ;ﾉW ﾃ; ヴ;ｴ┗;ﾏ┌┌ゲｷﾆ; ﾆﾗﾉﾉWﾆデｷｷ┗ｷﾉW 329 700
eraldatud LTP kollektiividele rahalist OTSETOETUST  

kokku 2213 LTP kollektiivile 654 070

ンく VÄLJUNDITOETUSED
 kollektiivide 

arv koori- ja orkestri kollektiivile

27  K┑ﾉ;ﾉｷゲｴ@@ﾉWゲW;Sﾃ; デﾜﾜ ﾆﾗﾗヴｷｪ; 5940

14 K┑ﾉ;ﾉｷゲﾆﾗﾐデゲWヴデﾏWｷゲデヴｷ デﾜﾜ ﾆﾗﾗヴｷｪ; 1260

6 XV rahvusvaheline koorifestival "Tallinn 2017" 1200

4 XXI ﾆﾗﾗヴｷSW ┗ﾛｷゲデﾉ┌ﾉ;┌ﾉﾏｷﾐW ゎT┌ﾉﾃ;ﾆゎ 260

51 ﾆﾗﾆﾆ┌ ヴ Wヴ;ﾉS┌ゲデ ┗@ﾉﾃ┌ﾐSｷデW ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ﾃ;デWﾉW 8660

 kollektiivide 

arv ヴ;ｴ┗;デ;ﾐデゲ┌ヴ┑ｴﾏ;ﾉW ﾃ; ヴ;ｴ┗;ﾏ┌┌ゲｷﾆ; ﾆﾗﾉﾉWﾆデｷｷ┗ｷﾉW
5 T;ﾐデゲ┌ﾛヮWデ;ﾃ;っ ヴWヮWデｷｷデﾗヴｷ ﾏWｷゲデヴｷﾆﾉ;ゲゲ 750

4 Tantsuautori meistriklass 600

2 Rahvamuusiku meistriklass 300

3 Rahvamuusik ja tantsija saavad kokku 450

14 ﾆﾗﾆﾆ┌ ヴ Wヴ;ﾉS┌ゲデ ┗@ﾉﾃ┌ﾐSｷデW ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ﾃ;デWﾉW 2100

VÄLJUNDIPROGRAMMｷﾉW Wヴ;ﾉS;デ┌S ﾆﾗﾆﾆ┌ 65 LTP kollektiivile 10760

Raha eraldusi LTP TP-st  kollektiividele kokku 772 680

5. LTP toetusprogrammi menetluskulud

18800

24600

29014

LTP programmi kogukulud 845 094

2. OTSETOETUSED

LTP protsessis osalevate kollektiivide toetusprogrammist tehtud eraldised 2016

5.2. Eraldised Eesti Rahvatantsu- ja Rahvamuusika Seltsile  meneteluskulude katteks

ヵくンく ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏｷ ﾏWﾐWデﾉ┌ゲW ┑ﾉSﾆ┌ﾉ┌Sぎ WﾉWﾆデヴﾗﾗﾐｷﾉｷゲW ヴWｪｷゲデヴｷ ｴ;ﾉS┌ゲが  デﾗｷﾏﾆﾗﾐﾐ; ﾆ┌ﾉ┌S

ヵくヱく Eヴ;ﾉSｷゲWS EWゲデｷ Kﾗﾗヴｷ┑ｴｷﾐｪ┌ﾉW ﾏWﾐWデWﾉ┌ゲﾆ┌ﾉ┌SW ﾆ;デデWﾆゲ

Kﾗﾗヴｷ┑ｴｷﾐｪ┌ ┗@ﾉﾃ┌ﾐSｷデWデﾗWデ┌ゲW ┗;ﾉｷﾐ┌S ﾆﾗﾉﾉWﾆデｷｷ┗ｷS

ERRSどｷ ┗@ﾉﾃ┌ﾐSｷデWデﾗWデ┌ゲW ┗;ﾉｷﾐ┌S ﾆﾗﾉﾉWﾆデｷｷ┗ｷS
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AET MAATEE Juhatuse liige 28.03.2017



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus nõukogule

Aruanne raamatupidamise aastaaruande kohta

Arvamus

Oleme auditeerinud Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus (sihtasutus) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016 ning tulemiaruannet, rahavoogude

aruannet ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete

kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt sihtasutuse finantsseisundit seisuga 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta

finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava ja riigi raamatupidamise üldeeskirja nõuetega.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas

„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme sihtasutusest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti)

(eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on

piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet , kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise

aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru

anda.

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava ja riigi raamatupidamise üldeeskirjaga ja sellise

sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama sihtasutuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse

jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas sihtasutuse likvideerida või tegevuse

lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad sihtasutuse raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja

vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas

rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui

võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:

- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks

nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on

suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;

- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks

sihtasutuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;

- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;

- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist

ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust sihtasutuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et

eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info

on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused

võivad siiski kahjustada sihtasutuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;

- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks

olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis

tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.

Aruanne muude seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuete kohta

Majandusaasta auditeeritud aruandes esitatud raamatupidamise andmed vastavad Rahandusministeeriumi infosüsteemi sisestatud 2016. aasta IV kvartali andmetele.

/digitaalselt allkirjastatud/

Anne Nuut

Vandeaudiitori number 485

ANTIMAR Audiitorid OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 195

A. Lauteri tn 5, Tallinn, Harju maakond, 10114

28.03.2017



Audiitorite digitaalallkirjad
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus (registrikood: 90005188) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruandele lisatud audiitori

aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ANNE NUUT Vandeaudiitor 28.03.2017



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline

loometegevus jms tegevus
90012 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6273121

E-posti aadress aet.maatee@laulupidu.ee


