
 

 

MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

 

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

 

 

sihtasutuse nimi: Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus

 

registrikood: 90005188

 

 

tänava/talu nimi,

maja ja korteri number:

Pärnu mnt 10

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10148

 

 

telefon: +372 6273121

 

e-posti aadress: aet.maatee@laulupidu.ee

 



2

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus 2017. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 17

Bilanss 17

Tulemiaruanne 18

Rahavoogude aruanne 19

Netovara muutuste aruanne 20

Raamatupidamise aastaaruande lisad 21

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 21

Lisa 2 Raha 21

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed 22

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 22

Lisa 5 Kasutusrent 23

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed 23

Lisa 7 Annetused ja toetused 23

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud 24

Lisa 9 Tööjõukulud 24

Lisa 10 Intressitulud 24

Lisa 11 Seotud osapooled 24

Lisa 12 Täiendav lisa ELT SA eelarve täitmine 2017 25

Lisa 13 Täiendav lisa LTP TTP toetusprogrammi eraldised 26

Aruande allkirjad 27

Vandeaudiitori aruanne 28



3 
 

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA 2017. aasta tegevusaruanne 

1. Sissejuhatus 

2. XII noorte laulu- ja tantsupeo raames teostatud produktsioonid 

3. XII noortepeo maakondlikke eelproovide läbiviimine 

4. XII noortepeo osalejate majutusest 

5. XII noortepeo turvalisus, meditsiiniline julgestusteenus 

6. XII noortepeoliste toitlustamisest 

7. XII noorte laulu-ja tantsupeo transpordikorraldusest 

8. XII noortepeo väljakute tehniline seadistamine  

9.  XII noorte laulu- ja tantsupeo kunstiline teostamine 

10.  XII noorte laulu- ja tantsupeo piletimüük  

11.  XII noorte laulu- ja tantsupeo kommunikatsioon 

12.  XII noorte laulu- ja tantsupeo tänuüritused  

13.  Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetusprogramm 

2017.aastal 

14.  Sihtasutuse põhilised majandusnäitajad ja tegevuse juhtimine. 

Finantssuhtarvud 
 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sissejuhatus  
2017. aasta oli Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele erakordselt  keeruline, pingelise tempoga ja 
töömahukas.  
Üle aastate sattus kokku ühele tegevusaastale kahe suure peo produktsioonide ettevalmistamine.  
2015. aastal valminud ELT SA arengukava järgi teostasime korraga kolme strateegilist eesmärki: 
 
I   Strateegiline eesmärk: Üleriigiliste laulu- ja tantsupidude ettevalmistamine ja      
                                               korraldamine. 
Oodatav tulemus: Rahvast kõnetavate ja kunstiliselt kõrgetasemeliste üleriigiliste laulu- ja 

tantsupidude läbiviimiseks aastatel 2017 on tagatud sisuline, organisatsiooniline ja tehniline 

võimekus. 

 2017. aastal toimus  XII noorte laulu- ja tantsupidu 

XII noorte laulu- ja tantsupidu MINA JÄÄN oli ELT SA tegevuste jaoks produktsioonifaasis, 

kus tuli tagada peo toimumine 30.06-2.07.2017.aasta. 

 2019. aastal toimub XXVII laulupidu ja XX tantsupidu 

XXVII laulupeo ja XX tantsupeo ettevalmistamine oli loomingulise etapi faasis, mille 

tegevuse käigus pandi kokku 2019.aaasta peo kavad ja repertuaar. 

 

II  Strateegiline eesmärk: Laulu- ja tantsupeo traditsiooni arengus hoidmine  
Oodatav tulemus: Laulu- ja tantsupeo traditsiooni laiapõhjalisemaks kestmiseks on loodud toetavad 

tingimused.  

 Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetusprogramm eesmärk:   

Laulu- ja tantsupeo traditsiooni hoidvate kollektiivide toetamine. 

LTP toetusprogrammi menetlemine ja teostamine on ELT SA tegevustes iga-aastane 

protsessi toetav meede. 

 

2. XII noorte laulupeo ja tantsupeo raames teostatud produktsioonid 
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Kokku kulus aastal 2017 noorte laulu- ja tantsupeo läbiviimiseks ja ettevalmistamiseks 2 474 042 
eurot. 
Alljärgnevalt pikemalt peoga seonduvatest arvudemaagiast ja sisust selle taga.  
 
30.06-2.07.2017 toimus  XII noorte laulu- ja tantsupidu MINA JÄÄN,  
mille raames, peonädalal, toimus kokku 6 kontserti-etendust:  

 3 tantsupeo etendust- 30.06 kl.15.00- peaproov-etendus; kl.19.00 I etendus ja 1.07 
kl.19.00 II etendus 

 1 rahvamuusikakontsert -1.07 kl.15.00 
 1 laulupeokontsert- 2.07.2017 kl.14.00 
  rongkäik- 2.07 kl. 9.30-14.00 

 
Kokku osales selle suvise  XII noorte laulu- ja tantsupeo loomisel ca 37000 inimest, 
rongkäigus 39 000 inimest 

     
 Laulu ja tantsupeo kava kandsid ette kokku 35 792 noort esinejat 1438  kollektiivist: 

o Laulukaare alla kogunes 849 koori, orkestrit ja 25 663 lauljat, pillimängijat, dirigenti, saatjat 
o Tantsuväljaku murule 585 kollektiivi, 9 553 tantsijat, võimlejat 
o Rahvamuusikapeol 49 kollektiivi, 576 osalejat 

 

 tantsupidu 

XII noorte tantsupeo etenduse raames  kanti ette 27 teost: 
o 22 olid tantsud ning 5 lugu Maian Kärmase originaallooming, mis liitis etenduse 

tervikuks;  
o Tantsupeoks loodi: 14 uut tantsu ja 8 uut muusikat; 11 uut muusika seadet 

8 uut teksti ja 20 uut salvestust; 
o Õppematerjal tantsujuhtidele koosnes kahest tantsukirjelduste ja nootide raamatust 

ning kahest saatemuusika CD-st. Võimlemiskavad olid koondatud ühte raamatusse 
ning ühele CD-le.  Tantsupeo tantsude ja võimlemiskavade DVD õppematerjal  sisaldas 
tantsupeo tervikrepertuaari.   

Tantsupeo repertuaari omandamiseks tehti kokku 351 eelproovi. 
 

 laulupidu  

Laulukaare alla kogunes 849 koori, orkestrit ja 25 663 lauljat, pillimängijat, dirigenti, saatjat 
Laulupeol toimus 1 kontsert, mille kava käigus kanti ette: 

o XII noorte laulupeo kontserdi raames  kanti ette 44 teost; 
o Laulupeo jaoks loodi 10 uudisloomingu teost, 16 uut seadet, ülejäänud varasemast 

repertuaarist; 
o laulupeo õppematerjal  kokku 16 trükist: 5 laulikut; klaverisaated ja CD. 10 partituuri 

ja partiidekomplekti; 
Laulupeo repertuaari omandamiseks tehti kokku 268 eelproovi. 

 rahvamuusikapidu 

Looming- koondorkestrile ja viiele erinevale pilliliigile loodi ja seati 36 lugu, millest päris uusi 
lugusid loodi 7 spetsiaalselt peo jaoks . 
Anti välja üks Rahvamuusikapeo noodiraamat kõikide lugude partituuridega. 
Rahvamuusikapeo repertuaari omandamiseks tehti kokku 42 eelproovi. 
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 rongkäigus osales üle 39 000 inimese 
 

3. XII noortepeo maakondlikke eelproovide läbiviimine  
 
Eelproove teostati ajavahemikul jaanuar kuni mai 2017.a. 

 Jaanuarist maikuuni toimus  kokku laulu- ja tantsupeo 661 eelproovi. 
Eelproovide läbiviimisel lähtub kogu kunstiline toimkond eelnevalt läbi mõtestatud ja kokku lepitud 
muusikalistest/tantsulistest kontseptsioonidest 
I eelproovis lihvitakse kollektiivide oma kodutööd ja ühtlustatakse, viimistletakse 
repertuaari.  
II eelproov on sisuliselt juba rohkem tehtud töö kvaliteedi hindamine 
 
XII noorte laulu- ja tantsupeo toimumiseks ja repertuaari omandamiseks viidi õppeprotsessi käigus 

läbi  kokku 661 eelproovi: 
o 40 repertuaariseminari kollektiivi juhendajatele; 
o 549 maakondlikku eelproovi kollektiividele (ajavahemikul jaan-mai 2017); 
o 72 koondproovi peonädalal peol esinejatele (ajavahemikul 26.06-30.06. 2017). 

 
 
 
Laulupeo repertuaari omandamiseks tehti kokku 268 eelproovi: 

o Laulupeo õppeprotsessis peole eelnevalt toimus juhendajatele kokku 
20 Seminari; 

o 232 maakondlikku eelproovi.  
o Laulupeo nädalal tehti Lauluväljakul 16  koondproovi 

Tantsupeo repertuaari omandamiseks tehti kokku 351 eelproovi: 

o Tantsupeo õppeprotsessis peole eelnevalt toimus juhendajatele kokku 
            12 seminari; 

o 295 maakondlikku eelproovi; 
o Tantsupeo nädalal tehti 8 harjutusväljakul 44 koondproovi. 

Rahvamuusikapeo repertuaari omandamiseks tehti kokku 42 eelproovi: 
o Seminarid eelproovid: 8 seminari; 
o 22 maakondlikku eelproovi; 
o  peonädalal 12 koondproovi. 

Maakondlike eelproovide kulud töötasudele: klaverisaatjad ja dirigendid ning tantsujuhid, maakonna 
kuraatorid. Eelproovide sõidu- ja majutuskulud. Ruumide ja tehnika rent. Kulud liigijuhtide, 

kunstiliste toimkondade, kuraatorite nõupidamistele, juhtide toitlustamisele. Eelproovide 
läbiviimiseks kulus 182 €. 

4. XII noortepeo osalejate majutusest 
 
Tallinnast väljastpoolt  peole saabunud osalejaid majutati 52 Tallinna linna koolimajas ja lisaks siis ka 
Viimsi keskkoolis, Harjumaal.  Piduliste majutamiseks oli kasutusele võetud 45 majutuskoolimaja.  

 Koolimajades ööbis kokku 19 173 peol osalejat ning kokku oli  53 498 majutusööd.  
Koolimajatuse tasumiseks kulutati kokku 106116 €. 

Majutuskoht 
Kokku 

ööbimisi 
Öö 

hind 
Kokku 

maksumus 
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Arte Gümnaasium 368  €  € 

Ehte Humanitaargümnaasium 123  €  € 

Haabersti Vene Gümnaasium 849  €   € 

Heleni Kool 327  €  € 

Humanitaargümnaasium 2529  €   € 

Inglise Kolledž 2193  €   € 

Jakob Westholmi Gümnaasium 1890  €   € 

Järveotsa Gümnaasium 318  €  € 

Kadrioru Saksa Gümnaasium 1970  €   € 

Kadrioru Saksa Gümnaasium, 
Kivimurru 1883  €   € 

Karjamaa Gümnaasium 557  €   € 

Kesklinna Vene Gümnaasium 668  €   € 

Kesklinna Vene Gümnaasium, 
Juhkentali 2370  €   € 

Kristiine Gümnaasium 2136  €   € 

Kullo Huvikeskus 1595  €   € 

Kuristiku Gümnaasium 572  €   € 

Laagna Gümnaasium 2575  €   € 

Läänemere Gümnaasium 794  €   € 

Lasnamäe Gümnaasium 721  €   € 

Lasnamäe Vene Gümnaasium 545  €   € 

Lilleküla Gümnaasium 604  €   € 

Linnamäe Vene Lütseum 419  €  € 

Mahtra Põhikool 659  €   € 

Merivälja kool 339  €  € 

Mustamäe Gümnaasium 510  €   € 

Mustamäe Humanitaargümnaasium 677  €   € 

Mustjõe Gümnaasium 1046  €   € 

Nõmme Põhikool 529  €   € 

Õismäe Gümnaasium 707  €   € 

Õismäe Vene Lütseum 999  €   € 

Pelgulinna Gümnaasium 2585  €   € 

Pirita Majandusgümnaasium 991  €   € 

Rahumäe Põhikool 1110  €   € 

Reaalkool 2184  €   € 

Ristiku Põhikool 832  €   € 

Saksa Gümnaasium 403  €  € 

Tallinna 21. kool 2580  €   € 

Tallinna 32.Keskkool 584  €   € 

Tallinna 53. Keskkool 915  €   € 

Tallinna Südalinna Kool 2885  €   € 

Tehnikagümnaasium 918  €   € 

Tõnismäe Reaalkool 1740  €   € 

Ühisgümnaasium 1677  €   € 

Viimsi Kool 2182  €   € 
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Grand Total 53058 2 106116 

 

Üldjuhid, korraldusmeeskonnad, külalisesinejad majutati Oru hotellis, mis asub vahetus naabruses 
Lauluväljakuga. Korraldus- ka loomingulise meeskonna paigutamine peo perioodil ühte keskkonda 
on ääretult otstarbekas otsus. 

5. XII noortepeo turvalisus, meditsiiniline julgestusteenus 

 
Teostatud hankemenetlus: XII noorte laulupeo ja tantsupeo väljakute turvateenusele. 
Hange teostati 2 osas: turvateenus lauluväljakule ja turvateenus tantsuväljakule. 

Edukaks tunnistati  riigihanke I osas AS G4S Eesti pakkumus (turvateenus lauluväljakul) ja II osas 
Meeskond Security OÜ pakkumus (turvateenus tantsuväljaku osas) ning sõlmiti teenuse 

teostamiseks lepingud. AS G4S teenuse maksumuseks 44 111 € ja Meeskond Security OÜ teenuse 
maksumuseks 296 87€. 
 
 

 Peo eelarves oli ettenähtud ka eraldi maakondadele koolimajade turvatsooni 
loomiseks turvakompensatsioon.  Kompensatsioon jaotati maakondadele kokku 65 
760 € ajutuskohtade arvu järgi alljärg evalt: 

Maakond 

Vastavalt 
akrediteerimis-

aktile nr. 
Turva- ja meditsiini 

kompensatsioon art.5.1 

    

vastavalt 
majutuskoolimajade 

arvule 

Harjumaa 177-125 2400 

Hiiumaa 177-101 0 

Ida-Virumaa 177-111 4320 

Jõgevamaa 177-132 3360 

Järvamaa 177-126 5280 

Lääne-Virumaa 177-110 3840 

Läänemaa 177-102 3360 

Põlvamaa 177-120 3360 

Pärnu linn 177-123 3840 

Pärnumaa 177-124 3360 

Raplamaa 177-109 3840 

Saaremaa 177-103 4320 

Tartu linn 177-118 9120 

Tartumaa 177-112 3840 

Valgamaa 177-119 3360 

Viljandimaa 177-104 3840 

Võrumaa 177-113 4320 

Tallinn 177-133 0 

  

65760 

 

 Meditsiiniline julgestusteenus  

 
Meditsiiniteenistuse struktuur koosnes 4-st divisjonist (esmaabi, kiirabi, majutuskohtade meditsiin, 
välihaigla). 
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Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga koostöös rajati Lauluväljaku kaare alla ja Kalevi staadionile  
spetsiaalvarustusega välihaiglad koos erakorralise meditsiini osakonnaga 
Peo meditsiiniteenistuses töötas 229 meedikut, kes andsid noortepeo nädalal abi  3745 korral 

o väljakutel  andis abi vabatahtlike  esmaabimeeskonnas  114  noort arstitudengit 
o majutuskoolimajades oli abis 53 maakonnameedikut 
o välihaiglates töötas 26 arsti 
o kiirabiteenistuses 26 arsti 

 

 Esmaabimeeskonnal 1103 pöördumist, linnahaiglasse saadetud 11 

 Maakonna meedikud 2032 pöördumist, linnahaiglasse 8 ja koju 11 

 Kiirabi 187 pöördumist, linnahaiglasse 18 

 Välihaiglad kokku 423 pöördumist, linnahaiglasse 19 

 

Lisaks eelpool kirjeldatud teenustele tegime koostööd Politsei Põhja prefektuuri ja Päästeametiga. 

Meditsiinilise julgestusteenuse maksumuseks peo läbi viimisel oli 27 €. 

6. XII noortepeoliste toitlustamisest 

Toitlustuskulud on: 45- s majutuskohas hommiku- ja õhtusöök; toitlustamine välisööklas s.h. 
välisöökla kulud: kokkade, abijõudude töötasud, katelde rent, küttepuud, vesi väljakutel, söögi 
lauad/pingid, toidu transport jms. ; saateorkestri ja üldjuhtide toitlustamine väljakutel.  

 Kokku kaeti piduliste lauda 269 712 korral: 
112 naiskodukaitse usinat abilist keetsid varahommikust hiliste õhtutundideni 
lauluväljaku ja Kalevi staadioni välisööklates pidulistele 134 519 portsu suppi.  
Selleks tarnis Felix 20, 2 tonni supipõhja (s.o  üks suur rekka-auto täis hernesuppi ca 8 tonni, 

nuudlisuppi 5 tonni ja seljankat 7, 2 tonni); 

koolimajutustes ööbinud pidulised said 135 193 korral süüa, koolitoitlustuse 
kogumaksumuseks oli 240 598€. Selleks teenuseks sõlmiti lepingud 14 
koolitoitlustusfirmaga. 

 Toitlustamine välisööklates 

Välisöökla rajati laulupeolistele  Eesti Näituste D-halli, mis tagas erakordselt head tingimused 
osalejatele lõunasöögi pakkumiseks.  Osalejate söömine toimus katuse all (ilmariski 

minimiseerimine).  

Eraldi telliti sinna pingid- lauad. Tantsupeoliste välisöökla paigutati renditud telki. 

o Lõunasöök valmistati kohapeale püstitatud väliköögis. Välisööklasupp keedeti välikateldes, 
mis olid kokku toodud sõjaväeosadest üle Eesti.  

o Välisööklas teenindas pidulisi 112 inimest (kokad, abitöölised) 
o Välitoitlustamist aitas koostööpartnerina korraldada Eesti Kaitseliit. 

o Lõunasööke väliköögis valmistati kokku 6 päeval 
o Piduliste välisööklas söödi LÕUNANA  ära 134519 kausitäit suppi.  

 
 Kogu välitoitlustamises keedetud supi jaoks valmistas Feliks peasponsori toetusena 

20,2 tonni supipõhja (rahalises väärtuses 0 00€), millest välikateldes keedeti  3 erinevat 
suppi: 
 

hernesupp 7925 kg 

nuudlisupp 5027,5 kg 

seljanka 7260 kg 

  

20212,5 
kg 
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 Sponsorkorra tarnis G. K. R. Trade osalejate tarbeks 70 000 pudelit joogivett (rahalises 

väärtuses 50000 €)     
 

 

 Magustoiduna tarnis pidulistele meie peasponsor AS Premia alljärgnevalt: 

Kuupäev KALEVI staadioni välisööklasse Kuupäev 

LAULUVÄLJAKU 
välisööklasse, Eesti Näituste 

C-halli 

K. 28.06 9900 kohuke       

N. 29.06 10200 kohupiimakreem       

R. 30.06 
10300 kohuke 

R. 30.06 11200 kohupiimakreem 
10300 jäätis 

L.1.07 10800 jogurtit 
L.1.07 

10900 jäätis 

  

28600 kohuke 

P. 2.07 39000 jäätis 

  14600 jogurt 

 
 

    

 
kohukest 48800 

   

  
9900 K. 28.06 

  

  
10300 R. 30.06 

  

  
28600 L.1.07 

  

 
jogurtit 25400 

   

  
10800 L.1.07 

  

  
14600 P. 2.07 

  

 
kohupiimakreem 21400 

   

  
10200 N. 29.06 

  

  

11200 R. 30.06 
  

 
jäätis 60200 

   

  
10300 R. 30.06 

  

  
10900 L.1.07 

  

  
39000 P. 2.07 

  

 
kõik kokku 155800 magustoitu 

  
7. XII noorte laulu-ja tantsupeo transpordikorraldusest 

Kulutused transpordile  sisaldab: liikluskorralduse kulusid, parkimiskorralduskulusid; suurim osa 
sellest eraldatakse maakondadele transpordikompensatsiooniks, lisatransport peo ajal, busside 

tellimisi orkestritele pillide transpordiks väljakute ja majutuskohtade vahel. Üldjuhtide 
transpordikulutusi peo ajal ja sellele eelnenud ettevalmistusperioodil. 

o Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA poolt taotlused tasuta transpordiks: 

Laulu- ja Tantsupeo SA tegi erinevaid taotlusi eri institutsioonidele tagamaks peol osalejatele parim 
ja odavaim viis liikumiseks peo ajal majutuskohtade ja harjutusväljakute ning esinemispaikade vahel. 
Tasuta sõit tagati osalejatele akrediteerimisakti alusel eraldatud  peo spetsiaalkujundusega käepaela 
alusel. 

Tallinna linna volikogu otsusega anti kõigile peo akrediteerimise randmepaela omanikule tasuta sõit 
Tallinna ühistranspordisõidukeis peo nädalal. 
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Viimsi vallavalitsuse korraldusega ühistranspordi kasutamine Viimsi valla territooriumil  laulu- ja 
tantsupeost osavõtjatele tasuta. Seda eelist kasutasid eelkõige Harjumaa majutujad Viimsi 
keskkoolis. 

o Samuti teostati hange  liiklus- ja parkimiskorralduseks. Edukaks tunnistati AS Ühisteenused 
pakkumus, kuna pakkumus oli võrreldes teiste pakkumustega madalama maksumusega ning 
sõlmiti teenuse teostamiseks leping. Tee use aksu us kokku   €. 

o Liikluse peoaegseks ümberkorralduseks telliti AS Signaalilt liikluskorraldus ärke  € 
eest. 

Eraldis maakondadele TRANSPORDI kompensatsiooniks osalejate toomiseks ja viimiseks Tallinnasse 
peole üle Eesti . 

Transpordikompensatsioon maakondadele. Transpordikompensatsiooni sisuline idee on selles, et 
iga peole tulija toomist ja koju viimist kompenseeritakse, et peol osalemine oleks kättesaadav 
võrdsetel printsiipidel hoolimata osaleja geograafilisest kaugusest Tallinnast. Arvestuse aluseks peole 

akrediteeritute arv, mida korrutatakse läbi maakonna transpordikompensatsiooni määraga 
(sõltuvuses kaugusega Tallinnast) ühe inimese kohta kroonides alljärgnevalt: 

 Kokku maksti maakondadele välja transpordikompensatsiooni 288 382 € ulatuses 
alljärgnevalt: 

Maakond 

Vastavalt 
akrediteerimis-

aktile nr. Transpordi kompensatsioon art. 5.3 

    

määr 1 
inimese 
kohta  

akredi-
teerituid eraldis 

Harjumaa 177-125 7 4109 28763 

Hiiumaa 177-101 15 213 3195 

Ida-Virumaa 177-111 13 1436 18668 

Jõgevamaa 177-132 12 793 9516 

Järvamaa 177-126 10 1259 12590 

Lääne-Virumaa 177-110 11 1392 15312 

Läänemaa 177-102 10 921 9210 

Põlvamaa 177-120 16 740 11840 

Pärnu linn 177-123 11 1402 15422 

Pärnumaa 177-124 13 892 11596 

Raplamaa 177-109 9 1185 10665 

Saaremaa 177-103 21 1023 21483 

Tartu linn 177-118 14 3782 52948 

Tartumaa 177-112 15 1290 19350 

Valgamaa 177-119 16 624 9984 

Viljandimaa 177-104 13 1539 20007 

Võrumaa 177-113 17 1049 17833 

Tallinn 177-133 0 9140 0 

  
kokku 32789 288382 

 

8. XII noorte laulu-ja tantsupeo väljakute tehniline seadistamine  

Väljakute (Lauluväljak, Kalevi staadion, harjutusväljakud, Eesti näitused)  rendikulud ning väljakute  
teenustekulud: lisa WC rent, pinkide paigaldus, elekter, koristus jms.); helitehnika rent ja paigaldus 
(lauluväljakul, harjutusväljakutel); ekraanide rent ja paigaldus, riigihangete kulud, lisalavade 
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paigaldus, telgid pinkide/toolide rentimine; korraldustoimkonnad, infostaabid; salvestuste kulud; 
väljakute kujundamine ja selle teostamine.  

Lauluväljaku territooriumile vajalikku lisa ruumi ja õhku lisas Eesti Näituste ala kasutusele võtmine 
peo ajaks. Seal paiknes osavõtjate söökla ning osalejate suur parkla.  

 Tantsupeo etenduse koondproovide jaoks tantsupeo rühmaliikide tarvis 
rentisime  8 harjutusväljakut:     

Nr. Staadioni nimi Staadioni aadress 

1. TJK Legion staadion Wismari 15a 

2.  SK FC Levadia/Maarjamäe staadion Tuulenurga 1 

3. Kalevi harjutusväljak Kalevi staadion 

4.  Kuristiku Gümnaasiumi staadion Kärberi 9 

5. Lasnamäe Spordikompleks Pae 1 

6. Hipodroom Paldiski mnt 50 

7. Järveotsa Gümnaasiumi staadion Järveotsa tee 31 

8. EJL sisehall  Asula 4b 

 

 Kulutused helitehnikale 

Teostati hankemenetlus:  XII noorte laulu- ja ta tsupeo Mi a jää  helindamiseks. 
Hange teostati 4 osas: Laulupidu, rahvamuusikapidu, tantsupidu ja harjutusväljakute helindamine. 

Edukaks tunnistati Eventech OÜ pakkumuse I, II ja III osas ning RGB Baltic OÜ pakkumuse riigihanke 
IV osas. Teenuse teostamiseks sõlmiti lepingud ja heli da ise tee use eest tasusi e  € 

 Lauluväljak 
Lauluväljaku territooriumi kasutusele võtmiseks  ja peo ettevalmistamiseks, eelproovide 
läbiviimiseks ning  laulupeo kontserdiks sõlmis Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA teenustelepingu AS 
Lauluväljakuga. Lepingu järgselt tasusime lauluväljaku rendi ja tarvikute kasutamise eest   €. 
Sellele lisandusid veel väljakult ostetavad teenused summas 14 €. Lepingu järgsed teenused 
sisaldasid lauluväljakule toolide, pinkide renti ja nende paigaldust; koristusteenust siseruumides. 
Meeskonnaruumide kasutamist, paigaldust ja kogu inventari rent väljakul peo ajal. Paigaldasime 
lisaks lauluväljaku statsionaarsetele tualettidele 150 lisa kabiini, samuti 50 kabiini näituse väljaku 
toitlustusalale. Samuti paigaldati tualetid rongkäigu kogunemiskohta. Tööd teostas Kemmerling ja 
teenuse mahuks oli 34 €. 

 Kalevi staadion 
Tantsupeo tarbeks renditava Kalevi staadioniga sõlmisime  rendilepingu summas  55 €. Lisaks 
rendile teostas staadion ka objekti koristustööd. 

Tualettide teenuse eest maksime 16 €. 

9.  XII noorte laulu-ja tantsupeo  kunstiline teostamine  

Kunstilise juhtimise töötasud: üldjuhtidele, liigijuhtidele, assistentidele, nurgajuhtidele, kunstnikele, 
lavastajale, diktoritele, solistidele, saateorkestrile; produktsioon- stsenaarium, animatsioonid; 
väljaku kujundamine ja selle teostus, orkestratsioonide tellimine, autoritasud, honorarid. Kulud 
sellele sektorile olid kokku mahus 371 022€. 

Autoritasu Eesti Autorite Ühingule piletulu pealt maksime 29 136 €. 
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10.  XII noorte laulu-ja tantsupeo  piletimüük 
 

KOKKU 
piletite 

arv müük km 

kokku koos 
km-ga 

K-Kokku: 70665 582725,82 116545,18 699271,00 

          

Laulupeole pileteid 50700 393026,67     

Tantsupeole pileteid 19965 189699,15     

 
 

11. XII noorte laulu-ja tantsupeo  kommunikatsioon 

XII noortepeo kommunikatsiooni põhieesmäkideks oli  noortepidude traditsioon laulu- ja tantsupeo 
pika ja väärika ajalooga ühendamine – laulu- ja tantsupidu on protsess, mitte projekt. Loomulikult oli 
olulisel kohal protsessis osalejatele vajaliku informatsiooni tõhusa kättesaadavuse tagamine. 
Väärtuspõhise kommunikatsiooni kaudu hoiti fookuses XII noorte laulu- ja tantsupeo põhiväärtustel 
tuginevad aegadeülesed sõnumid põlvkondadevaheliste toimivate sidemete vajalikkusest ning 
igaühe isiklikust vastutusest meie traditsioonide, keele ning kultuuri säilimise ees.  
 
XII noorte laulu- ja ta tsupidu Mi a jää  oli ähtav ja kuuldav terves Eestis. Noortepeo s u ite 
edastamiseks kasutati edukalt laia valikut erinevatele sihtgruppidele mõeldud kanaleid, samuti 
ristmeedia lahendusi ning toimus laialdane turundus- ja kommunikatsiooni alane koostöö erinevate 
partneritega. Tihe koostöö toimus venekeelse meediaga ning väliskommunikatsioonijuht Maris 
Hellrand tegi tõhusat tööd Eesti ning laulu- ja tantsupeo traditsiooni tutvustamisel rahvusvahelisele 
meedia kaudu maailmale. 
Laulu- ja tantsupeoaasta on sündmusterohke ning väga tihe. Laulu- ja tantsupidu valmistasid ette 
mitmed sündmused ja kampaaniad, misläbi peo väärtussõnumid püsisid fookuses – nt tantsupeo 
peategelaste vali i e, joo istusv istlus Mi a jää  koost s “O“ Lastekülaga, “üda etule 
süütamine koostöös EV100 meeskonnaga, kosmoselaulu valimine koostöös ESTCube ja TTÜ 
Mektoryga, Tee e ära!  talgupäev jp . 
 
Tihe turundusalane koostöö toimus meediasponsor Eesti Meediaga, mida saab tagantjärele hinnata 
väga suureks õnnestumiseks – eales varem ei ole laulu- ja tantsupeo sõnumid niivõrd nähtavad 
olnud niivõrd mitmekesises kanalivalikus. Laulupeo digika paa ia kogus terve perioodi vältel üle ,  
miljoni kontakti. Kuna kampaania oli jagatud kaheks, on unikaalsete kontaktide arv hinnanguline, 
kuid EM ja meie meediakonsultandi hinnangul võiks selleks olla u 525 000.  
Lisaks koostööle Eesti Meediaga, toimus koostöö paljude erinevate partneritega ning XII noortepeo 
sõnumeid edastati nt Artist Siseraadio võrgu kaudu üle Eesti kaubanduskeskustes, ELRONi 

reisirongides, Lux Ekspressi bussides ja paljudes muudes kanalites. Kampaania õnnestumiseks võib 
pidada, et esmakordselt müüdi kõik kolm noorte tantsupeo etendust eelmüügist välja ning 
vaatamata heitlikele ilmastikuoludele oli ka huvi noorte laulupeo vastu erakordselt suur. 
Suuremateks meediapartneriteks olid Ekspress Meedia ja Eesti Meedia erinevad kanalid, kus 
kajastati noortepeo teemasid laialdaselt, ning ERR. 
Otseülekannete vahendusel said vaatajad-kuuljad ERR-i kanalite vahendusel osa laulu- ja tantsupeost 
nii eesti kui ka vene keeles. ETV kanalil kogus kõige rohkem vaatajaid laupäevane tantsupidu, mida 
jälgis keskmiselt 143 000 4-aastast ja vanemat Eesti elanikku. Rahvamuusikapeol oli vaatajaid 
keskmiselt 52 000 ning rongkäigule elas teleri vahendusel kaasa keskmiselt 117 000 vaatajat. Noorte 
laulupidu vaatas ETV kanalilt keskmiselt 130 000 inimest ning tipphetkel oli telerite ees 200 000 
vaatajat. 11 000 vaatajat jälgis tantsu- ja laulupeo ülekandeid vähemalt veerand tundi ETV+ 
vahendusel 



14 
 

XII noorte laulu- ja tantsupeoga seonduv nii eesti- kui ka venekeelne meediakajastus oli läbi aegade 
kõige ulatuslikum. Loomulikult on sellel on ka objektiivsed põhjused, kuna võrreldes eelmise noorte 
laulu ja –tantsupeoga on erinevate meediakanalite arv oluliselt kasvanud (digitaalmeedia ja erinevad 
sotsiaalmeedia platvormid). Kajastuste üldfoon oli positiivne/neutraalne. Väga hea koostöö oli 
erinevate meediakanalitega – sh ERR kanalid, Postimees, Delfi ja Kuku raadio. Venekeelselt 
ajakirjanduselt sai kiita täismahus venekeelne koduleht, venekeelne uudisvoog, mis toimis eesti 
keelega praktiliselt paralleelselt. Venekeelse kommunikatsiooni osas andis väga positiivset tagasisdet 
Raadio 4, kes tegi otseeetris ülekande. Kõik küsimused said kiiresti vastuse ning kõik probleemid 
lahendati sujuvalt. 
 
Perioodil 1. jaanuar 2016 – 31. oktoober 2017 ilmus Eesti meediakanalites 7911 meediakajastust, 

is sisaldasid ärks a „laulupidu  ai i ist i g  eediakajastust, is sisaldasid märksõna 
„ta tsupidu  ai i ist. Aktiivse ad ka alid olid KUKU, Vikerraadio ja Õhtuleht. Ootuspäraselt oli 
kajastuste hulk kõrgeim 2017 aasta juunis ja juulis, mil leidis aset XII noorte laulu- ja tantsupidu. 

Peole akrediteeritud ajakirjanike arv oli läbi aegade noortepeo suurim: üle 400 akrediteeritud eesti- 
ja venekeelset ajakirjanikku Eestist ning lisaks ligi 100 välisajakirjanikku.  
Kommunikatsiooni kuludeks 238 528 €. 

12.  XII noorte laulu-ja tantsupeo  tänuüritused 
 

Juhtide ja korraldajate tänamine peo järgselt toimus koostöös maakondade 

kuraatoritega 18 tänuüritusega kohtadel: 
 

XII noorte laulu- ja tantsupeo "Mina jään" 2017 

14.09.2017 TALLINN Tallinna Mustpeade maja 

15.09.2017 TARTUMAA Tähemaa, Tartumaa 

22.09.2017 IDA-VIRUMAA Kohtla-Järve kultuurikeskus 

28.09.2017 PÄRNU LINN restoran Noot, Estonia Spa Hotell 

29.09.2017 TARTU LINN Eesti Rahva Muuseum, Tartu 

3.10.2017 HARJUMAA Raudsilla matkakompleks 

4.10.2017 VÕRUMAA Vastseliina kindlus 

5.10.2017 LÄÄNE-VIRUMAA Targa Maja Kompetentsikeskus, Rakvere 

10.10.2017 LÄÄNEMAA Uuemõisa valge saal 

11.10.2017 PÕLVAMAA Räpina Aianduskool 

12.10.2017 JÄRVAMAA Türi kultuurikeskus 

12.10.2017 JÕGEVAMAA Sadala Rahvamaja 

13.10.2017 PÄRNUMAA Pärnu Rannahotell 

17.10.2017 RAPLAMAA Rapla Kultuuriklubi Baas 

18.10.2017 VILJANDIMAA Viljandi Muusikakooli orkestrimaja 

26.10.2017 SAAREMAA Angla Tuulikumägi 

15.12.2017 VALGAMAA Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus 

27.12.2017 ELT SA TÄNUÜRITUS 

Eesti Ajaloomuuseum, Maarjamäe loss 80 inimest : 

kunstilised toimkonnad, esmakordsed juhid, 
korraldusmeeskondade juhid, toetajad 
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13. LTP protsessis osalevate kollektiivide toetusprogramm 2017 
Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide riiklikus toetusprogrammis oli ka käesoleval aastal 
järgitud programmi muutmisega seonduvaid rakendusi. Menetlemine on elektrooniline.  Programm 
on hooajapõhine. Menetlemist korraldavad Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA koostöös Eesti Kooriühing ja 
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts. 

 Kogu programmi maht kokku 840 000€. 
o Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide riiklikust toetusest õppestipendiumite 

väljamaksmiseks 2017. aastal eraldas ELT SA Eesti Kooriühingule 441 stipendiumi välja 
maksmiseks 152 350€ Eesti Rahvata tsu ja Rahva uusika “eltsile 228  stipendiumi välja 
maksmiseks 78 500€ 

o Laulu - ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide riiklikust toetusest kollektiividele 
otsetoetuse väljamaksmiseks 2017. aastal eraldas ELT SA 1921 kollektiivile otsetoetusteks 

552 230€.Eesti Kooriühingule 976 kollektiivile kogusummas  283 640€ ja Eesti Rahvata tsu ja 
Rahvamuusika Seltsile 945 kollektiivile kogusummas 268 590€. 

o Laulu - ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide riiklikust toetusest kollektiividele 
väljunditoetuste väljamaksmiseks 2017. aastal eraldas ELT SA 92 kollektiivile väljundi 
toetuse a  €:  
KÜ välju did valis  kollektiivi kogusu as  € ja ERR“- väljundid valis 
19kollektiivi  kogusu as  €. 

o Raha eraldus Eesti kooriühingule ja Eesti Rahvamuusika ja Rahvatantsu Seltsile kollektiivide 
toetusprogrammi menetluskuludeks 43 500€ 

 
 

 Ullo Toomi ja Gustav Ernesaksa preemiate välja andmine   

Eesmärk:  laulu- ja tantsupeo eestvedajate tunnustamine 
Koori- ja tantsumaastiku tegijate väärtustamine. Fondi haldusnõukogude koosolekute 
kokkukutsumine, preemiate taotlusvoorude korraldamine ning rahaeraldiste ettevalmistamine ja 
üleandmine stipendiaatidele. 

o Ullo Toomi stipendium 2017 määrati  Maire Udrasele. 

o Gustav Ernesaksa Fondi haldusnõukogu tegi otsuse määrata 2017. aasta Gustav 

Ernesaksa preemiad alljärgnevalt:  

koorimuusika peastipendium - Aivar Leštšinski;  koorimuusika edendamise 

stipendium - Marge-Ly Rookäär; õppestipendium – Mai Simson. 

 
 

14.  Sihtasutuse põhilised majandusnäitajad ja tegevuse juhtimine  

         

2017.a. moodustasid sihtasutuse kogutulud 3 564 070 eurot, 
 millest 77,8 % e. 2 772 279 eurot oli riigieelarveline finantseerimine; 

 622641 eurot e.17,5% müügitulu; 
 168150 eurot e.  4,6 % sponsorlus ja 1000,00 eurot e.0,03 % Kultuurkapitalist 
sihtfinantseerimine. 
2017.a. kulutati kokku 3 840 823 eurot:  

 XII Noorte Laulu-ja tantsupeo läbiviimiseks 2 474 042 eurot; 

 XXVII Laulu-ja XX tantsupeo ettevalmistamiseks 127 425 eurot; 
 muudeks projektideks 909 879 eurot; 

 bürookuludeks 329 477 eurot.  
2017.a. oli sihtasutuses 9 põhikohaga töötajat.  
Töötasuks arvestati tegev-ja kõrgemale juhtkonnale 55347 eurot. 
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 Finantssuhtarvud 

ELT SA 2017 aasta majandusaasta tulem moodustas -276753  eurot; 
2016 aasta majandusaasta tulem oli - 26234 eurot. 
Lühiajaliste kohustuse kattekordaja  2017.a. oli 20,68 korda 2016.a. oli 37,93  

ja  2015.a. - 19,67. 
 

 ELT SA 2018.a. tegevuseelarve 

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA 2018 tegevuseelarve kokku     

  KUM tegevustoetus 650 366 

  KUM toetus laulu- ja tantsupeo kollektiivide toetamiseks 840 000 

  Majandustegevusest laekuv tulu (õppematerjalide müük) 240 000 

TULUD KOKKU 1 730 366 

KULUD KOKKU 1 865 487 
I  Strateegilisee eesmärgi teostamiseks: Rahvast kõnetavate ja kunstiliselt kõrgetasemeliste üleriigiliste laulu- ja tantsupidude 
läbiviimiseks aastal  2019 on tagatud sisuline, organisatsiooniline ja tehniline võimekus. 

 2019. aastal toimub XXVII    Laulupidu ja                  
XX Tantsupidu MINU ARM üldlaulu- ja tantsupeo ettevalmistuskulud kokku 511 000 

II Strateegiline eesmärk: Laulu- ja tantsupeo traditsiooni laiapõhjalisemaks kestmiseks on loodud toetavad tingimused 

LTP kollektiivide toetusprogramm 
Edasiantavad toetused kollektiividele toetusteks, s.h. Kooriühingu 
ja ERRS-i programmi menetluskulud 34000 eurot. 880 000 

ELT SA bürookulud büroo püsikulud 393 387 

LTP protsessi arendustegevused 
LTP prtosessi tegevused, mis ei ole seotud konkreetse peoga 
ettevalmistamisega 81 100 

 
 

2018 aastaks on Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud toetus summas 1490366 eurot, 
millest: 

1. tegevuskulud 650366 eurot; 

2. laulu-ja tantsupeo kollektiivide toetusprogramm summas 840000 eurot. 
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Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 848 247 1 120 811 2

Nõuded ja ettemaksed 25 765 17 714 3

Kokku käibevarad 874 012 1 138 525  

Kokku varad 874 012 1 138 525  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 42 253 30 013 6

Kokku lühiajalised kohustised 42 253 30 013  

Kokku kohustised 42 253 30 013  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 108 512 1 134 746  

Aruandeaasta tulem -276 753 -26 234  

Kokku netovara 831 759 1 108 512  

Kokku kohustised ja netovara 874 012 1 138 525  
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Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus 2017. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 2 941 430 1 487 403 7

Tulu ettevõtlusest 622 640 174 156  

Kokku tulud 3 564 070 1 661 559  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused -941 752 -816 080 7

Mitmesugused tegevuskulud -2 058 290 -618 336 5;8

Tööjõukulud -840 781 -254 780 9

Kokku kulud -3 840 823 -1 689 196  

Põhitegevuse tulem -276 753 -27 637  

Intressitulud 0 1 403 10

Aruandeaasta tulem -276 753 -26 234  
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Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus 2017. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -276 753 -27 637  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -8 638 4 593 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 12 240 -30 735 6

Kokku rahavood põhitegevusest -273 151 -53 779  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekunud intressid 587 2 272 3;10

Kokku rahavood investeerimistegevusest 587 2 272  

Kokku rahavood -272 564 -51 507  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 120 811 1 172 318 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -272 564 -51 507  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 848 247 1 120 811 2



20

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus 2017. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 1 134 746 1 134 746

Aruandeaasta tulem -26 234 -26 234

31.12.2016 1 108 512 1 108 512

Korrigeeritud saldo

31.12.2016
1 108 512 1 108 512

Aruandeaasta tulem -276 753 -276 753

31.12.2017 831 759 831 759
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Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2017.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga. Eesti Finantsaruandluse standardi

põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid ja avaliku

sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Aruandluse vormide muutumisega 2017.a. on korrigeeritud 2016 aasta tulemiaruande näitajate esitusviisi.

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.

Finantskohustised

Lühiajalisi finantskohustisi on kajastatud bilansis maksmisele kuuluvas summas, mis on kajastatud lepingutes, arvetes või

muudel alusdokumentidel.

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.

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)

 31.12.2017 31.12.2016

Sularaha kassas 0 94

Riigikassa 848 247 1 120 717

Kokku raha 848 247 1 120 811



22

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus 2017. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 0 0  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
23 409 23 409 4

Muud nõuded 0 0  

Ettemaksed 2 356 2 356  

Tulevaste perioodide

kulud
2 356 2 356  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
25 765 25 765  

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 20 20  

Ostjatelt laekumata

arved
20 20  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
15 265 15 265 4

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  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 11 091 0 4 184

Sotsiaalmaks 0 11 066 0 7 632

Kohustuslik kogumispension 0 645 0 410

Töötuskindlustusmaksed 0 595 0 409

Ettemaksukonto jääk 23 409  15 265  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 23 409 23 397 15 265 12 635

Täpsem informatsioon lisades 3 ja 6.
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Lisa 5 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2017 2016 Lisa nr

Kasutusrendikulu 42 528 41 446 8

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

12 kuu jooksul 15 020 17 660  

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 6 686 6 686  

Võlad töövõtjatele 12 170 12 170  

Maksuvõlad 23 397 23 397 4

Kokku võlad ja ettemaksed 42 253 42 253  

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 4 411 4 411  

Võlad töövõtjatele 12 967 12 967  

Maksuvõlad 12 635 12 635 4

Kokku võlad ja ettemaksed 30 013 30 013  

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 1 830 527 652 980

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 0 18 343

sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks 941 752 816 080

muu sihtotstarbeline finantseerimine 169 151 0

Kokku annetused ja toetused 2 941 430 1 487 403

sh eraldis riigieelarvest 2 772 279 1 469 060

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2017 2016

Rahaline annetus 2 775 330 1 487 403

Mitterahaline annetus 166 100 0

Kokku annetused ja toetused 2 941 430 1 487 403
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Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2017 2016

Üür ja rent 42 528 41 446

Mitmesugused bürookulud 16 895 15 977

Lähetuskulud 2 699 0

laulu-ja tantsupeo kulud 1 926 289 500 508

Muud 69 879 60 405

Kokku mitmesugused tegevuskulud 2 058 290 618 336

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 626 323 190 768

Sotsiaalmaksud 214 458 64 012

Kokku tööjõukulud 840 781 254 780

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 9 9

Lisa 10 Intressitulud
(eurodes)

 2017 2016

Intressitulu hoiustelt 0 1 403

Kokku intressitulud 0 1 403

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 8 7

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2017 2016

Arvestatud tasu 55 347 54 445



Lisa

Tegelik

KUM tegevustoetus 1 469 060

palgatõusuks 3 219

XII noortepidu (lisataotlus)
1 300 000

mitterahaline 

sponsortoetus
85000

Kultuuriministeerium 2 772 279

Sihtfinanatseerimine Kultuurkapital 1 000

sponsorlus 2 051
Majandustegevusest laekuv tulu (piletimüük, 

õppematerjalid, kaubanduspinnad)
622 640

mitterahaline annetus 166 100

TULUD KOKKU 2 772 279 430000 3 202 279 3564070

KULUD KOKKU 2 772 279 1 530 000 4 302 279 3 840 823

 2017. aastal toimuv XII NOORTE    Laulu- ja 

Tantsupidu MINA JÄÄN oortepeo läbivii ise kulud kokku
1 400 000 1 330 000 2730000 2 474 043

 2019. aastal toimuv XXVII    Laulupidu ja XX 

Tantsupidu
üldlaulu- ja ta tsupeo etteval istuskulud 
kokku

204279 75 721 280000 127425

ELT SA bürookulud büroo püsikulud 318000 0 318000 329477

LTP kollektiivide toetusprogramm 2017
Programmi eraldised kollektiividele 

toetusteks.  
840 000 0 840 000 840000

LTP protsessi arendustegevused
LTP prtosessi tegevused, mis ei ole seotud 

konkreetse peoga ettevalmistamisega 10000 124 279 134 279 69 878

Kulud kokku: 2 772 279 1 530 000 4 302 279 3 840 823

Tegevustulem: -1 100 000 -276 753

Kahjumi katmine eelm.perioodide arvelt -1 100 000 -276 753

Eesti Laulu- ja Ta tsupeo SA 7 aasta tegevuseelarve täit i e 

I  Strateegilisee ees ärgi teosta iseks: Rahvast kõ etavate
 ja ku stiliselt kõrgetase eliste üleriigiliste laulu- ja ta tsupidude läbivii iseks aastatel 7 ja 9 o  tagatud sisuli e, orga isatsioo ili e ja teh ili e või ekus.

II Strateegili e ees ärk: Laulu- ja ta tsupeo 
traditsioo i laiapõhjalise aks kest iseks o  loodud toetavad ti gi used. 

Eelarve

RE -KUM OMATULU

kokku
eeldatavast 

piletitulust
345 000



LTP protsessis osalevate kollektiivide 

toetusprogrammist tehtud eraldised 

2017
eraldiste 

ARV KELLELE  SUMMA €

Eesti Kooriühingule II ja III osa 

õppestipendiumi väljamaksmiseks 

kollektiivi juhtidele 441

õppestipendium koori- ja orkestri 

juhtidele 152 350

ERRS-ile II ja III osa õppestipendiumi 

väljamaksmiseks kollektiivi juhtidele 228

õppestipendium rahvatantsurühmale 

ja rahvamuusika kollektiivide juhtidele 78 500
eraldatud õppestipendiume 

kokku 669 LTP kollektiivi juhile 230 850

Eesti Kooriühingule otsetoetuste 

väljamaksmiseks kollektiividele 976 koori- ja orkestri kollektiivile 283 640
ERRS-ile otsetoetuste väljamaksmiseks 

kollektiividele 945

rahvatantsurühmale ja rahvamuusika 

kollektiivile 268 590

eraldatud LTP kollektiividele 

rahalist OTSETOETUST  kokku 1921 LTP kollektiivile 552 230

 

kollekt

iivide koori- ja orkestri kollektiivile
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Europa Cantat XX koorifestival ja 

koolitusprogramm 2 635

1 XI Pärnu Rahvusvaheline Koorifestival 200

21

Eesti Naislaulu Selts- VI nais- ja 

neidudekoori võistulaulmine 525

10

Külaliskontsertmeistri töö kooriga 4 

tundi 900

25 Külalishääleseadja töö kooriga 10 tundi 5 500

73 kokku 5 väljundi korraldajale 9 760
 

kollekt

iivide 

rahvatantsurühmale ja rahvamuusika 

kollektiivile

6

Pelgulinna Haridusselts- XII vabariiklik 

koolinoorte rahvatantsufestival 1 400

6   Rahvamuusikapidu 2018 1 060

4 Tantsuautori meistriklass 600

4 Tantsuõpetaja/ repetiitori meistriklass 600

19 kokku 4 väljundi korraldajale 3 660

VÄLJUNDIPROGRAMMist 

eraldatud kokku 92 LTP kollektiivile 13 420

796 500
Eesti Koorühing 21 000
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika 

Selts 22 500
43 500

840 000
keskseltside menteluskulud KOKKU

Raha eraldusi LTP TP-st  kollektiividele kokku

LTP programmi kulud kokku

1.ÕPPESTIPENDIUM

2. OTSETOETUSED

3. VÄLJUNDITOETUSED

Kooriühingu väljunditetoetuse valinud 

kollektiivid

ERRS-i väljunditetoetuse valinud 

kollektiivid

5. LTP toetusprogrammi menetluskulud
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse nõukogule/üldkoosolekule

Aruanne raamatupidamise aastaaruande kohta

Arvamus

Oleme auditeerinud Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2017 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 ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2017 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta

finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardi ja avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi 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 ettevõttest 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 finantsaruandluse standardi ja avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse

juhendi nõuetega ning 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 ettevõtte 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 ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada või

tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte 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 ettevõtte

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 ettevõtte 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 ettevõtte 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 2017.a. 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

28.03.2018
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Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline
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E-posti aadress aet.maatee@laulupidu.ee


