
 

 

MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

 

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

 

 

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 6273120

 

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

 



2

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus 2019. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 30

Bilanss 30

Tulemiaruanne 31

Rahavoogude aruanne 32

Netovara muutuste aruanne 33

Raamatupidamise aastaaruande lisad 34

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 34

Lisa 2 Raha 35

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed 36

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 36

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed 37

Lisa 6 Annetused ja toetused 37

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud 38

Lisa 8 Kasutusrent 38

Lisa 9 Tööjõukulud 39

Lisa 10 Intressitulud 39

Lisa 11 Seotud osapooled 39

Aruande allkirjad 40

Vandeaudiitori aruanne 41



3 

 

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus 

2019. majandusaasta tegevusaruanne 

 

 

 

1. Sissejuhatus 

2. XXVII laulu- ja XX tantsupeo MINU ARM läbiviimisega seotud tegevused tervikproduktsiooni 
loomisel: 
 

2.1. Ülevaade XXVII laulu- ja XX tantsupeo jaoks teostatud produktsioonidest; 

2.2. XXVII laulu- ja XX tantsupeol osalenud akrediteeritud osavõtjate arvudest; 

2.3. Peo maakondlike eelproovide läbiviimisest; 

2.4. Peo asetamine maastikule: väljakute ja keskkonna tehniline seadistamine peol   

        osalejatele; 

2.5.  Peol osalejate majutusest; 
2.6.  Peo toimimiseks tellitud turvateenused; 

2.7.  Peo meditsiiniline turvamine; 

2.8.  Peol osalejate toitlustamisest; 

2.9.  Peo transpordikorraldusest; 

2.10. XXVII laulu- ja XX tantsupeo MINU ARM kunstiline teostamine; 

2.11. Piletimüügist XXVII laulu- ja XX tantsupeol; 

2.12. Peo kommunikatsioonist; 

2.13. Peo tuleteekond; 

2.14. XXVII laulu- ja XX tantsupeo tänuüritused üle Eestimaa; 

3. Laulu ja tantsu TEEMA-AASTA; 
 

4. Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetusprogrammist   
       2019. aastal; 
 

5. Sihtasutuse põhilised majandusnäitajad ja tegevuse juhtimine; 

6. Finantssuhtarvud 
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1. Sissejuhatus. 
 

2019. pasta oil Este Luau- ja Tantsupeo Sihtasutusele (ELT SA) erakordselt keeruline, pingelise 

tempoga ja üüratult töömahukas. 

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus valmistas ette ja viis läbi aegade suurima osavõtuga laulu- ja 

tantsupeo. Lisaks oli vastutus erkordselt suur veel seoses sellega, et 2019.aasta oli ka laulupeo 

juubeliaasta: möödus 150 aastat esimesest laulupeost. 
 
Oma tegevuste planeerimisel ja teostamisel lähtusime ELT SA arengukavas püstitatud eesmärkidest: 

 
I Strateegiline eesmärk:  

o Üleriigiliste laulu- ja tantsupidude ettevalmistamine ja korraldamine. 
Oodatav tulemus:  

Rahvast kõnetava ja kunstiliselt kõrgetasemelise üleriigilise laulu- ja 

tantsupeo läbiviimiseks aastal 2019 on tagatud sisuline, organisatsiooniline ja tehniline 

võimekus. 

2019. aastal toimus XXVII laulu- ja XX tantsupidu 
XXVII laulu- ja XX tantsupeo ettevalmistamine ja  oli ELT SA tegevuste jaoks produktsioonifaasis, kus 

tuli tagada selle sündmuse kulminatsioon: 

peo toimumine  4.-7.07.2019.aastal. 
 

 

II Strateegiline eesmärk:  
o Laulu- ja tantsupeo traditsiooni arengus hoidmine. 

Oodatav tulemus:  

Laulu- ja tantsupeo traditsiooni laiapõhjalisemaks kestmiseks on loodud toetavad 

tingimused. 

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetusprogrammi eesmärk: 

Laulu- ja tantsupeo traditsiooni hoidvate kollektiivide toetamine. 

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

protsessi toetav meede. 

 

 

III Strateegiline eesmärk: 
o Laulu- ja tantsupeo traditsiooni arengus hoidmine. 

Kuna oli tegemist juubelilaulupeoga, 150 aastat esimesest laulupeost, 
siis kultuuriminsteerium oli kuulutanud 2019. aasta teema-aastaks “Laulu- ja tantsu juubeliaasta”. 

Omal moel lisas see päris palju lisategevusi laulu- ja tantsupeo juba niigi töömahukale aastale. 

 

Allpool siis suurtest numbrimaagiatest ja teostustest selle taga. 

 

2.1. Ülevaade XXVII laulu- ja XX tantsupeo jaoks teostatud 
       produktsioonidest. 
Kokku kulus 2019. aastal toimunud juubelipeo, XXVII laulu- ja XX tantsupeo, ettevalmistamiseks ja 

läbiviimiseks 3 644 100 eurot, millest riigieelarve vahendid moodustasid 2 068 517 eurot. 

Laulu- ja tantsupeo kulminatsioon oli ajavahemikul 30.06 kuni 7.07.2019. 

Sel peonädalal toimusid koondproovid ja peo etendused, kontserdid. 

Selleks, et suurpidu Tallinna linna ära mahuks, tegime ühe olulise logistilise muudatuse - muutsime 

peonädala pikemaks kui tavaliselt. Tantsijate tegelaskond saabus koondproovidesse juba pühapäeval 
(30.06), mis omakorda võimaldas tantsupeo 1. etenduse sättida neljapäeva õhtusse. Usume kindalt, 

et just see logistiline ülesehitus tagaski kogu peo sujuva toimimise.  
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Allpool lisatud peonädala ülevaatlik ajakava ajateljel: 

Kalevi staadionil Vabaduse väljakul Lauluväljakul 

Kellaaeg 
TANTSUPIDU Kellaaeg 

RAHVAMUUSIKA 
PIDU Kellaaeg LAULUPIDU 

Pühapäev 30.06.2019         

13.00-21.00 
Proovid liigiti - 
harjutusväljakutel          

Esmaspäev 1.07.2019         

9.00-21.00 
Proovid liigiti - 
harjutusväljakutel          

13.00-19.00 
2.-3.kl ja pererühmad 
harjutusväljakutel          

Teisipäev 2.07.2019         

9.00-21.00 

Proovid 
harjutusväljakutel ja 
Kalevis         

Kolmapäev  3.07.2019         

9.00-12.00 

Proovid 
harjutusväljakutel ja 
Kalevis         

12.30-18.00 
Kava montaaž  Kalevi 
staadionil         

17.00-23.00 
Muusikute lavaproov 
Kalevis         

Neljapäev 4.07. 2019 

8.00-10.00 
Muusikute lavaproov 
Kalevis     9.00-11:00 Orkestrite proov 

10.00 
Tantsupeo läbimäng 
koos muusikutega 

10.00  
Rahvamuusikapeo 
liigiproovid 

12:00-22.00 
Laulupeo 1. kontserdi 
proovid liigiti 15.00-17.15 PEAPROOV-ETENDUS 

19.00-21.15 

XX TANTSUPEO I 
ETENDUS   

    

Reede  5.07. 2019 

    
8.30. 

Rahvamuusikape
o liigiproovid 

9.00-22:00 
Laulupeo 2. kontserdi 
proovid liigiti 

11.00-13.15 

XX TANTSUPEO II 
ETENDUS       

  
  

14.00- 17.00 
RAHVAMUUSIKA 

PIDU 

18.00-20.30 

XX TANTSUPEO III 
ETENDUS       

Laupäev 6.07. 2019 

  
      

09:00-12.00 
Laulupeo 1. kontserdi 
läbimäng 

13.00-18.00  XXVII LAULUPEO ja XX TANTSUPEO RONGKÄIK:                                                 vabaduseväljak- lauluväljak, 5 km 

      19.00-22.00 

XXVII LAULUPEO 
AVAKONTSERT 
"ÕPETAJALE" 

Pühapäev 7.07.2019 

        9.00-11:00 Orkestrite proov 

        11:00-12:00 MUK liigi PROOV 

  
      14.00-20.00 XXVII LAULUPIDU 
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Alljärgnevalt pikemalt peoga seonduvast arvude maagiast teostatud pidude kaudu:  

 XX tantsupidu: 
o tantsupeol anti 4 etendust Kalevi staadionil, sh peaproov-läbimäng:  

• ette kanti 28 tantsu, neist 7 uut  ja viimastelt tantsude konkurssidelt 5 tantsu; 

• kokku toimus tantsupeo ettevalmistamiseks 2019. aastal 334 maakondlikku 

eelproovi; 
• tantsupeol osales 10379 tantsijat/ võimlejat 700 kollektiivist; 
• välisesinejaid oli tantsupeol 15 välis-eesti kollektiivist 236 tantsijat; 
• tantsupeo kollektiive oli ette valmistanud 396 tantsujuhti, 106 võimlemisrühmade 

juhendajat. 

 Rahvamuusikapidu 

o rahvamuusikapeol oli 2 kontserti: peakontsert Vabaduse väljakul ja Kannelde öö Tallinna 

Metodisti kirikus: 

• ette kanti 48 uues kuues lugu; 

• kokku toimus 2019. aastal 22 maakondlikku eelproovi; 
• Rahvamuusikapeol osales 756 muusikut 74 kollektiivist. 

 XXVII laulupidu: 
o laulupeol toimus 2 kontserti Tallinna Lauluväljakul: 

• kanti ette 64 teost: laulupeo avakontserdil „Õpetajale“ 26 ja 2. kontserdil 38 teost 

• laulupeo kavas oli 28 uut või uuesti seatud teost, sh 18 originaalloomingut ja 10 uut 

ulatuslikumat seadet 

• Kokku toimus laulupeo ettevalmistamiseks 2019. aastal 294  maakondlikku 
eelproovi 

• laulupeol esines 32658 unikaalset lauljat ja orkestranti 1019 kollektiivist; 
laval oli ühel ajal kõige rohkem üle 22000 inimese 

• laulupeol oli 1500 välisesinejat 41 väliskollektiivist 

• kollektiive oli ette valmistanud 845 dirigenti, neist noorim oli 18-, vanim 87-aastane 
noorim laulupeoline oli 5- ja vanim 90-aastane. 

 laulu- ja tantsupeo ühises rongkäigus, ajavahemikul kl.13.00-18.00, läbis  

ca 47 000 inimest rongkäigu teekonna Vabaduse väljakult Lauluväljakule. Rongkäigu 

kolonnid tulid Eesti maakondade kaupa. 

 tuleteekond TULETULEMINE: laulu ja tantsupeotuli liikus 33 päeva jooksul 4200 kilomeetrit 

läbi kogu Eestimaa. 

2.2. XXVII laulu- ja XX tantsupeole akrediteeritud osavõtjate arvudest 
2.2.1. piduliste arvud peo liikide kaupa: 

 XXVII LAULUPIDU LIIGITI: 

XXVII laulupeo arvud liigiti 

Laulupeo liik 

kollekt

iivide 

arv 

lauljate, 

orkestrantide arv 

liigis 

Laul 938 32351 

Lastekoor 130 4213 

Meeskoor 26 730 

Naiskoor 75 2053 

Poistekoor 100 3260 

Segakoor 247 8511 

Valiklastekoor 36 1489 
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Valikmeeskoor 12 495 

Valikmudilaskoor 185 6774 

Valiknaiskoor 43 1526 

Valiksegakoor 84 3300 

Orkester 81 2307 

Puhkpilliorkester 57 1492 

Sümfooniaorkester 24 815 

Kokku laulupeol 1019 34658 

  

 XX TANTUSPIDU LIIGITI 

XX tantsupeo arvud liigiti 

Tants 
kollektiivide 

arv 

tantsijate/ 

võimlejate 

arv 

Tln.2.-3.klasside 

rühmad 40 658 

6.-8.klasside rühmad 65 988 

Noorte segarühmad 67 1103 

N1 naisrühmad 76 922 

N2 naisrühmad 80 972 

S1 segarühmad 30 498 

S2 segarühamad 56 912 

S3 segarühmad 61 964 

S4 segarühmad 66 1030 

Pererühmad 61 1462 

KOKKU 602 9509 

Võimlemine     

   Eliitrühmad 12 112 

Naiste rühmad 54 478 

Neiduderühmad 44 392 

KOKKU 98 870 

Kokku tantsupeol 700 10379 

 

 RAHVAMUUSIKA LIIGITI 

2019.a.rahvamuusikapeo arvud liigiti 

Liik 
kollektiivide 

arv 
pillimängijate 

arv  

Akordionid 10 84 

Kandled 17 164 

Lõõtsad 2 26 

Näppepillid 9 162 

Torupillid 3 23 

Viiulid 6 115 

Koondorkester 27 182 

Kokku 74 756 
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2.2.2. piduliste arvud MAAKONDADEST TULIJATE LÕIKES. 
Lõplikud akrediteerimisaktid peol osalejate kohta sai tehtud eraldi 15 maakonna ja 2 suurlinnaga 

(Tallinn, Tartu) 2019.aasta juunikuus. Akrediteerimisarvud sisaldavad esinejaid, kollektiivide 

juhendajaid, laste kollektiividel saatjaid. Akrediteeringus on loodud andmebaasi abil  kokkuarvatud 
ja maha taandatud topelt esinejad, osalejad, juhendajad eri liikides. Akrediteerimisakti põhjal 

eraldatakse maakondadele transpordikompensatsiooni, jagatakse toidutalongid, tellitakse 

toitlustamine ning kaetakse majutusööde kulud. Seega on akrediteerimine oluline alus kõigile 

majanduslikel otsustele. 

Allpool  kokkuvõte laulu- ja tantsupeole akrediteeritutest maakondade kaupa. 
kollektiive osalejaid 

Harju maakond 219 5120 

Rahvamuusikapidu 18 188 

XX tantsupidu 82 1309 

XXVII laulupidu 119 3623 

Hiiu maakond 24 394 

XX tantsupidu 15 209 

XXVII laulupidu 9 185 

Ida-Viru maakond 53 1162 

Rahvamuusikapidu 2 13 

XX tantsupidu 18 304 

XXVII laulupidu 33 845 

Jõgeva maakond 58 1093 

Rahvamuusikapidu 2 19 

XX tantsupidu 26 394 

XXVII laulupidu 30 680 

Järva maakond 69 1337 

Rahvamuusikapidu 1 6 

XX tantsupidu 35 601 

XXVII laulupidu 33 730 

Lääne maakond 52 962 

Rahvamuusikapidu 2 19 

XX tantsupidu 21 382 

XXVII laulupidu 29 561 

Lääne-Viru maakond 80 1748 

Rahvamuusikapidu 6 85 

XX tantsupidu 26 424 

XXVII laulupidu 48 1239 

Põlva maakond 44 785 

Rahvamuusikapidu 3 41 

XX tantsupidu 19 292 

XXVII laulupidu 22 452 

Pärnu maakond 144 3138 

Rahvamuusikapidu 5 28 

XX tantsupidu 64 1024 

XXVII laulupidu 75 2086 

Rapla maakond 73 1528 

Rahvamuusikapidu 1 4 

XX tantsupidu 32 524 

XXVII laulupidu 40 1000 



9 

 

Saare maakond 63 1342 

Rahvamuusikapidu 3 9 

XX tantsupidu 22 365 

XXVII laulupidu 38 968 

Tallinn 466 13325 

Rahvamuusikapidu 16 163 

XX tantsupidu 156 2374 

XXVII laulupidu 294 10788 

Tartu linn 195 5136 

Rahvamuusikapidu 4 34 

XX tantsupidu 82 1224 

XXVII laulupidu 109 3860 

Tartu maakond 72 1762 

Rahvamuusikapidu 1 12 

XX tantsupidu 22 323 

XXVII laulupidu 49 1427 

Valga maakond 37 688 

Rahvamuusikapidu 4 23 

XX tantsupidu 19 324 

XXVII laulupidu 14 341 

Viljandi maakond 84 1779 

Rahvamuusikapidu 3 6 

XX tantsupidu 36 557 

XXVII laulupidu 45 1216 

Võru maakond 66 1410 

Rahvamuusikapidu 3 21 

XX tantsupidu 22 370 

XXVII laulupidu 41 1019 

Välismaa 57 1821 

XX tantsupidu 15 230 

XXVII laulupidu 42 1591 

Kõik kokku 1856 44530 

 

 

2.3. Peo maakondlike eelproovide läbiviimisest. 
Eelproovid teostati ajavahemikul jaanuar-mai 2019.  

Kulud tehtud töötasudele: klaverisaatjad ja dirigendid ning tantsujuhid, maakonna kuraatorid. 
Eelproovide teostajate sõidu- ja majutuskulud.  

Ruumide ja tehnika rent. Kulud liigijuhtide, kunstiliste toimkondade, kuraatorite nõupidamistele, 

juhtide toitlustamisele. 

Jaanuarist maikuuni toimus  kokku laulu- ja tantsupeo 650 maakondlikku eelproovi. 
 

Eelproovide läbiviimisel lähtub kogu kunstiline toimkond eelnevalt läbimõtestatud ja kokkulepitud 

muusikalistest/tantsulistest kontseptsioonidest. 

I eelproovis lihvitakse kollektiivide oma kodutööd ja ühtlustatakse, viimistletakse 

repertuaari.  

II eelproov on sisuliselt juba rohkem tehtud töö kvaliteedi hindamine. 
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Laulu- ja tantsupeo eelproovid 

o kokku toimus tantsupeo ettevalmistamiseks 334 maakondlikku eelproovi; 
o rahvamuusikapeo ettevalmistamiseks 22 maakondlikku eelproovi; 
o laulupeo ettevalmistamiseks 294  maakondlikku eelproovi. 

 

 Kokku toimus 2019.aastal 650 maakondlikku eelproovi üle Eestimaa. 
 

Eeltoodud proovidele lisandusid veel peonädalal teostatud liikide koondproovid ja etenduste, 

kontsertide läbimängud. 

 

2.4. Peo asetamine maastikule: väljakute ja keskkonna tehniline 
       seadistamine peol osalejatele. 
Selleks, et laulu- ja tantsupidu Lauluväljakul ja Kalevi staadionil toimuks, on tegelikkuses vaja väga 

palju pühenduda lisaks pea-areenidele veel tagala keskkondadele. 

 

2.4.1.   2019. aasta esimese poolaasta sisuks oli meil ette valmistada  64 pidu toetavat keskkonda: 

 Kontsertide, etenduste keskkonnad: 
• Tallinna lauluväljak laulupeoks (2x 100 000 in) 

• Kalevi staadion tantsupeoks (4x 20 000 in) 

• Vabaduse väljak ja Metodisti kirik rahvamuusikale 

 Osalejatele tagalakeskkonnad: 
• Tantsupeo liikide koondproovid  toimusid enne peaproove 9-l harjutusväljakul üle linna. 
• Harjutusväljakutele tagasime meditsiini- ning turvateenuse; helitehnika teenuse ja 

toitlustamise logistika. 

Harjutusväljakute kasutus  tantsupeo ettevalmistamisel: 

  Harjutusväljak Aadress 
Rühmi väljakul/  

tantsijaid liik Märgistus 

1. TJK Legion Wismari 15a 68/1190 C  kunstmuru; 10x12 ja kesk 

2. Hipodroom 
Paldiski mnt. 

50 /1000 Võ/S1  murukate, kogu märgistus 

3. 
Lasnamäe 
Spordikompleks Pae tn 1 60/960 

S2/S1/
S4 

kunstmuru; 10x12+kesk+2m 
knopka 

4. Kuristiku Gümn.st Kärberi 9 60/960 S3/S1 kunstmuru; 10x12+kesk 

5. Velodroom Rummu tee 3 
64/1024; 
60/960 

S4 ja 
6.-8.kl kunstmuru, 10x12+kesk 

6. EJL sisehall Asula 4b 76/912 N1 kunstmuru;10x12+ 2m+kesk. 

7. Nike Arena Asula 2d 80/960 N2 kunstmuru; 10x12+2m+kesk 

8. 
Kalevi 
harjutusväljak Staadioni 3 

80/30/60 ja 
960/480/1440 

N2/S1/
Pere kunstmuru; 10x12+2m+kesk 

9. Kalevi peaväljak Staadioni 3 

40/760; 
720/9416 

kõik 
liigid; 
2-3 kl. murukate; kõik märgid 

 

• Välisöökla Kalevis 11 000 inimese toitlustamiseks; 
• Välihaigla Kalevi staadionil; 

• Välisöökla Eesti Näitustes 36 000 inimese toitlustamiseks; 

• Välihaigla laulukaare all; 

• Osalejate majutus: maakondade nn. turvatsoonide loomine: 46 koolimaja 
ettevalmistamine 25 615 pidulise majutamiseks,  kes kokku veetsid koolimajades 

70 684 majutusööd; 
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• Eraldi oluliseks tööks oli koostöös politseiga 5-kilomeetrise rongkäigutrassi 
ettevalmistamine, kolonnide kogunemisplatsid Vabaduse väljakul ja betoontõkendite 

paigaldamine. 

2.4.2. Väljakute ja keskkonna 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 

paigaldus, telgid pinkide/toolide rentimine; korraldustoimkonnad, infostaabid; salvestuste kulud; 

väljakute kujundamine ja selle teostamine.  

Lauluväljaku territooriumile lisas ruumi ja õhku Eesti Näituste ala kasutuselevõtt peo ajaks. Seal 

paiknesid osavõtjate söökla ning osalejate suur parkla.  

o Väljakute hooldamiseks hankisime järgmised teenused (selle sektori mahud suurenevad 
paraku aasta-aastalt): 

2019.a laulu- ja tantsupeo välikäimlate rent ja hooldus Kemmerling OÜ 33327,00 

2019.a laulu- ja tantsupeo toitlustusala jäätmete 
kogumise ja ladestamise teenus OÜ Kemmerling 59601,62 

2019.a laulu- ja tantsupeo lavade, telkide ja mööbli 
rentimine 

  66086 

United Capital OÜ,  20876 

AS Telinekataja 45210 

 
o Väga suured kulutused on laulu- ja tantsupeol ka tehnilistele lahendustele. 

HELITEHNIKA, VALGUSTHENIKA, 
EKRAANID    197524,26 

XXVII laulupeo ja XX tantsupeo “Minu 
arm” helindamine   

160305,61 

  EVENTECH OÜ 130910,08 

  RGB Baltic OÜ  29395,53 

Ekraanid Eventech OÜ 25888,65 

Valgustehnika E & T OÜ 11330,00 

 

o Lauluväljak 

Lauluväljaku territooriumi kasutuselevõtuks  ja peo ettevalmistamiseks, eelproovide läbiviimiseks 
ning  laulu- ja tantsupeo kontserdiks sõlmis Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA teenustelepingu SA 

Tallinna Lauluväljakuga. Lepingu järgselt tasusime lauluväljaku rendi eest 35 000 €. Lisaks 

tasusime Lauluväljakule teenuste eest 25496 €. Lepingujärgsed teenused sisaldasid lauluväljakul 

toolide, pinkide renti ja nende paigaldust,  koristusteenust siseruumides,  lisalavade paigaldust 

saateorkestrile, meeskonnaruumide kasutamist, paigaldust ja kogu inventari renti väljakul peo 

ajal.  

Paigaldasime, lisaks lauluväljaku statsionaarsetele tualettidele, 200 lisakabiini, samuti 50 kabiini 

näituse väljaku toitlustusalale. Samuti paigaldati tualetid rongkäigu kogunemiskohta. 

o Kalevi Staadion 

XX tantsupeo tarbeks renditava Kalevi staadioniga sõlmisime  tantsupeo ajaks rendilepingu mahus 55 
000€ . 

Tantsupeoliste toitlustusalaks oli Kalevi Spordihalliga kokku lepitud osaline ruumide kasutus. 

 Peo tugikorraldusmeeskond koosnes 2513 inimesest. 
o operatiivteenistusest (pääste-, politsei-, turvateenistus) oli platsidel kokku 352 inimest; 

o  erinevates staapides oli kokku 513 inimest, sealhulgas 15 maakonna ja 3 linna poolt 

moodustatud majutuskohtade 50 staabis 365 inimest; 

o tehnilisi küsimusi (muuhulgas ka koristust) teostas 152 inimest, rongkäigu inimesi oli 14; 
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o kunstiliste toimkondade liikmeid oli 101 inimest; 

o  lastekollektiividega oli kaasas 1123 saatjat;  

o kahes väliköögis töötas 40 vabatahtlikku ja 90 lepinguga inimest; 

o  kahes välihaiglas ja väljakutel oli 142 meditsiinitöötajat, lisaks maakondade meedikud 

koolimajades. 

 

2.5. Peol osalejate majutusest. 
 

Tallinnast väljastpoolt  peole saabunud osalejaid majutati 45 Tallinna linna koolimajas ja lisaks siis ka 

Viimsi keskkoolis, Harjumaal.  Kokku kasutati majutusteenuseks  46 koolimaja.   
o Koolimajades ööbis kokku 22 874 peol osalejat  (18 404 tantsijat, lauljat ning 4470 

mudilaskooride lauljat, kes saabusid tantsijate asemele tantsumajadesse). 

o Kokku kogunes inimeste pealt 70 854 arvestuslikku majutusööd.  

o Koolimajutuse tasumiseks kulutati kokku 155 878,8 €. 
 

 Majutuskulu ( 1 öö maksumus oli 2,2 eurot) koolimajade lõikes jagunes alljärgnevalt: 

Majutuskoht 30.06. 01.07. 02.07. 03.07. 04.07. 05.07. 06.07. 
Kokku 

ööbimisi 

Öö 
hind 
2,2 

eurot 
Kokku 

maksumus 

Arte Gümnaasium 0 0 0 0 0 423 451 874 2 € 1 923 € 

Ehte 
Humanitaargümnaasium 0 0 0 0 0 200 250 450 2 € 990 € 

Gustav Adolfi 
Gümnaasium 300 517 517 517 530 539 200 3120 2 € 6 864 € 

Haabersti Vene 
Gümnaasium 0 0 0 0 319 454 484 1257 2 € 2 765 € 

Heleni Kool 0 0 0 0 102 206 212 520 2 € 1 144 € 

Humanitaargümnaasium 174 372 372 372 380 380 127 2177 2 € 4 789 € 

Inglise Kolledž 304 423 423 423 438 438 205 2654 2 € 5 839 € 

Jakob Westholmi 
Gümnaasium 213 357 357 357 357 357 137 2135 2 € 4 697 € 

Järveotsa Gümnaasium 0 0 0 0 0 470 490 960 2 € 2 112 € 

Kadrioru Saksa 
Gümnaasium 270 362 362 362 369 369 241 2335 2 € 5 137 € 

Kadrioru Saksa 
Gümnaasium, Kivimurru 183 320 320 320 326 320 98 1887 2 € 4 151 € 

Karjamaa Põhikool 0 0 0 0 27 483 502 1012 2 € 2 226 € 

Kesklinna Vene 
Gümnaasium 0 0 0 0 142 323 341 806 2 € 1 773 € 

Kesklinna Vene 
Gümnaasium, Juhkentali 219 419 419 419 419 419 7 2321 2 € 5 106 € 

Kristiine Gümnaasium 472 472 472 472 472 472 288 3120 2 € 6 864 € 

Kuristiku Gümnaasium 0 0 0 0 6 246 409 661 2 € 1 454 € 

Laagna Gümnaasium 165 304 304 304 332 353 101 1863 2 € 4 099 € 

Läänemere Gümnaasium 0 0 0 0 175 763 786 1724 2 € 3 793 € 

Lasnamäe Gümnaasium 0 0 0 0 119 328 462 909 2 € 2 000 € 

Lasnamäe Vene 
Gümnaasium 0 0 0 0 19 140 258 417 2 € 917 € 

Lilleküla Gümnaasium 0 0 0 0 0 272 289 561 2 € 1 234 € 

Linnamäe Vene Lütseum 0 0 0 0 172 295 310 777 2 € 1 709 € 

Mahtra Põhikool 0 0 0 0 79 327 454 860 2 € 1 892 € 

Merivälja kool 0 0 0 0 0 215 226 441 2 € 970 € 
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Mustamäe Gümnaasium 0 0 0 0 0 337 375 712 2 € 1 566 € 

Mustamäe 
Humanitaargümnaasium 0 0 0 0 0 481 539 1020 2 € 2 244 € 

Mustjõe Gümnaasium 207 207 207 207 225 225 270 1548 2 € 3 406 € 

Nõmme Põhikool 0 0 0 0 0 513 520 1033 2 € 2 273 € 

Tallinna Õismäe 
Gümnaasium 0 0 0 0 148 490 517 1155 2 € 2 541 € 

Õismäe Vene Lütseum 0 0 0 0 281 447 541 1269 2 € 2 792 € 

Pelgulinna Gümnaasium 302 515 515 515 515 515 0 2877 2 € 6 329 € 

Pirita 
Majandusgümnaasium 0 0 0 0 234 415 473 1122 2 € 2 468 € 

Rahumäe Põhikool 119 218 218 218 316 375 232 1696 2 € 3 731 € 

Tallinna Reaalkool 246 349 349 349 634 836 667 3430 2 € 7 546 € 

Ristiku Põhikool 278 322 322 322 334 334 329 2241 2 € 4 930 € 

Tallinna 21. kool 336 491 491 491 491 491 196 2987 2 € 6 571 € 

Tallinna 32.Keskkool 0 0 0 0 191 283 311 785 2 € 1 727 € 

Tallinna 53. Keskkool 0 0 0 0 240 466 488 1194 2 € 2 627 € 

Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseum (uus) 0 0 0 0 479 512 531 1522 2 € 3 348 € 

Tallinna Pae 
Gümnaasium 152 176 176 176 253 305 187 1425 2 € 3 135 € 

Tallinna Prantuse 
Lütseum 242 404 404 404 404 457 179 2494 2 € 5 487 € 

Tallinna Pääsküla kool 0 0 0 0 0 368 379 747 2 € 1 643 € 

Tallinna Südalinna Kool 399 546 546 546 546 546 269 3398 2 € 7 476 € 

Tallinna 
Tehnikagümnaasium 0 0 0 0 0 546 572 1118 2 € 2 460 € 

Tallinna Ühisgümnaasium 240 265 265 265 300 300 0 1635 2 € 3 597 € 

Viimsi Kool 120 228 228 228 271 370 160 1605 2 € 3 531 € 

Grand Total 4941 7267 7267 7267 10645 18404 15063 70854 2,2 155878,8 

 

 

2.6. Peo toimimiseks tellitud turvateenused. 
 

Kuna turvateenuste mahud on ühele teenust pakkuvale firmale ilmselgelt üle jõu käiv katsumus 

eelkõige inimressursi puuduse tõttu, siis on kohe algusest peale tark hankida teenust kahes erinevas 

osas (lauluväljak ja staadionid eraldi). Käesoleval aastal ostsime hanke kaudu teenust kahelt firmalt: 

 

TURVATEENUS    101447,23 

2019.a laulu- ja tantsupeo 
turvateenus 

AS G4S Eesti;  67844,50 

Meeskond Security OÜ 33602,73 

 

 Lisaks oli peo eelarves maakondadele eraldi ette nähtud koolimajade turvatsooni loomiseks 

turvakompensatsioon: meditsiiniteenuse ja turvateenuse teostamiseks 

majutuskoolimajades. 

Turvateenuse ja meditsiiniteenuse koolimajades tellivad maakonna kuraatorid nn. 

maakondade turvatsoonide loomiseks koolimajutuse baasil ning peo eelarvest saavad nad 

selleks tuge. Toetusmäär on fikseeritud maakondade akrediteerimisaktides. 
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o Kompensatsiooni jaotati maakondadele kokku 99 360 € majutuskohtade  arvu ja 

teenusemahu järgi alljärgnevalt: 

  Turvateenus Meditsiiniteenus   

Ida-Viru maakond 
7 ööd 2 ööd 7 ööd 2 ööd       

arvestuslik määr 7*240 2*240 7*240 2*240   

Tallinna Laagna Gümnaasium  

1680   1680   3360 

Tallinna Kuristiku Gümnaasium    
480   480 960 

Lasnamäe Vene Gümnaasium    
480   480 960 

Ida-Viru maakond kokku 5280 

  Turvateenus Meditsiiniteenus 

  

Jõgeva maakond 
7 ööd 3 ööd 2 ööd 7 ööd 3 ööd 2 ööd 

arvestuslik määr 
7*240 2*240 7*240 2*240 3*240 2*240 

Tallinna Prantsuse Lütseum  
1680   

  

1680   

  

3360 

Karjamaa Põhikool    
720   720 1440 

Jõgeva maakond 
kokku 4800 

  Turvateenus Meditsiiniteenus   

Järva maakond 
7 ööd 2 ööd   7 ööd 2 ööd     

Jakob Westholmi Gümnaasium  1680 

  

1680 

  

3360 

Tallinna Rahumäe Põhikool  
1680 1680 3360 

Tallinna Mustamäe 
Gümnaasium  

  
480   480   960 

Järva maakond 
kokku 7680 

  Turvateenus Meditsiiniteenus   

Lääne maakond 
7 ööd 3 ööd 7 ööd 3 ööd       

Tallinna 
Humanitaargümnaasium       
(Koidu 97) 1680   1680       3360 

 Lasnamäe Gümnaasium  
  

720   720     1440 

Lääne maakond 
kokku 4800 

  Turvateenus Meditsiiniteenus   

Lääne-Viru maakond 
7 ööd 3 ööd 2 ööd 7 ööd 3 ööd 2 ööd   

Tallinna Inglise Kolledž  
1680   

  

1680   

  

3360 

Tallinna Läänemere 
Gümnaasium  

  

720   720 1440 

Merivälja kool  
  480   480 960 

Lääne-Viru maakond 
kokku 5760 

  Turvateenus Meditsiiniteenus   

Põlva maakond 
6 ööd 3 ööd 6 ööd 3 ööd 

  

  

Tallinna Ühisgümnaasium  
1440   1440   2880 

Tallinna Mahtra Põhikool    
720   720 1440 

Põlva maakond kokku 4320 

Turvateenus Meditsiiniteenus   

Pärnu linn ja maakond 
7 ööd 3 ööd 2 ööd 7 ööd 3 ööd 2 ööd   

Tallinna 21.Kool  
1680   

  

1680   

  

3360 

Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseumi uus hoone  

  

720   720 1440 

Tallinna Tehnikagümnaasium  
    480     480 960 
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Gustav Adolfi Gümnaasium 1680   1680   3360 

Tallinna Mustamäe 
Humanitaargümnaasium  

  

480   480   960 

Pärnu linn ja maakond 
kokku 10080 

  Turvateenus Meditsiiniteenus   

Rapla maakond 
6 ööd 3 ööd 2 ööd 6 ööd 3 ööd 2 ööd   

Pelgulinna Gümnaasium  1440   

  

1440   

  

2880 

Tallinna Heleni Kool    
720 

  

720 1440 

Ehte Humanitaargümnaasium  
    480   480 960 

  kokku 5280 

  Turvateenus Meditsiiniteenus   

Saare maakond 
7 ööd 3 ööd 2 ööd 7 ööd 3 ööd 2 ööd   

Kadrioru Saksa Gümnaasium, 
Oru maja 1680   

  

1680     3360 

Tallinna 32.Keskkool   
720   720   1440 

Tallinna Lilleküla Gümnaasium 
    480     480 960 

Saare maakond 
kokku 5760 

  Turvateenus Meditsiiniteenus   

Tartu linn 
7 ööd 3 ööd 2 ööd 7 ööd 3 ööd 2 ööd   

Kesklinna Vene Gümnaasium  
1680     1680     3360 

Tallinna Kristiine Gümnaasium 
1680   

  

1680   

  

3360 

Tallinna Mustjõe Gümnaasium 1680   1680   3360 

Haabersti Vene Gümnaasium 
  720   720 1440 

Tallinna Õismäe Gümnaasium 
  720   720   1440 

Tallinna Õismäe Vene Lütseum 
  720     720   1440 

Tallinna Järveotsa 
Gümnaasium     480     480 960 

Tallinna Pääsküla Kool     480     480 960 

Tartu linn 
kokku 16320 

  Turvateenus Meditsiiniteenus   

Tartu maakond 
7 ööd 3 ööd 2 ööd 7 ööd 3 ööd 2 ööd   

Ristiku Põhikool 
1680   

  

1680   

  

3360 

Tallinna 53. Keskkool   
720 

  

720 1440 

Tallinna Nõmme Põhikool 
    480   480 960 

Tartu maakond kokku 5760 

  Turvateenus Meditsiiniteenus   

Valga maakond 
7 ööd 3 ööd 7 ööd 3 ööd       

Kadrioru Saksa Gümnaasium 
Mäe maja 1680   1680   3360 

Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseum 

  
720   720     1440 

Valga maakond 
kokku 4800 

  Turvateenus Meditsiiniteenus   

Viljandi maakond 
7 ööd 3 ööd 2 ööd 7 ööd 3 ööd 2 ööd   

Tallinna Südalinna Kool  
1680   

  

1680   

  

3360 

Pirita Majandusgümnaasium    
720 

  

720 1440 

Tallinna Arte Gümnaasium  
    480   480 960 

Viljandi maakond kokku 5760 

  Turvateenus Meditsiiniteenus   
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Võru maakond 
7 ööd 3 ööd   7 ööd 3 ööd   

Tallinna Reaalkool 
1680     1680     3360 

Tallinna Kesklinna põhikool  
  720     720   1440 

Tallinna Kesklinna Vene 
Gümnaasium 

  

720     720   1440 

Võru maakond 
kokku 6240 

  Turvateenus Meditsiiniteenus   

Hiiu maakond 
7 ööd   7 ööd         

Tallinna Pae Gümnaasium 
1680   1680         

Hiiu maakond 
kokku 3360 

  Turvateenus Meditsiiniteenus   

Harju maakond 
7 ööd   7 ööd         

Viimsi Keskkool 1680   1680         

Harju maakond 
kokku 3360 

          
kõik 

kokku   99360 

 

2.7. Peo meditsiiniline turvamine. 
 
Professionaalse arstiabi kaasamiseks teostasime väikehanked kahele välihaiglale personali 

tagamiseks. Sama teostasime kiirabiteenusele ning ravimite, mida kasutasid esmaabi vabatahtlikud 
väljakutel ja maakondade meedikud koolimajades, ostmiseks.  

Teenuste mahud alljärgnevatelt partneritelt: 

MEDITSIINILINEJULGESTUS 40215,49 

Välihaigla SA Põhja- Eesti Regionaalhaigla 19940,00 

Kiirabi Tallinna Kiirabi  10267,95 

Ravimid Valga apteek 10007,54 

 

Meditsiiniteenistuse struktuur koosnes 4-st divisjonist : 

esmaabi, kiirabi, majutuskohtade meditsiin, välihaigla. 

2019. aasta pidu möödus meditsiiniteenistusele töiselt ja edukalt. Meditsiiniteenistus julgestas 

üritusega seonduvalt  tule teekonda, tantsupeo harjutuspäevi, tantsupidu, rahvamuusikute üritusi, 

rongkäiku, laulupidu ja osalejate majutuskohti. Peo julgestamisel osales meditsiiniteenistuse 
meeskonnas 154 meedikut. Meditsiiniteenistus jagunes esmaabimeeskonnaks, maakonna 

meedikute meeskondadeks, kiirabiteenistuseks ja välihaigla meeskondadeks. Esmaabimeeskonnas 

osalesid vabatahtlikud Tartu Ülikooli arstiteaduskonnast, Tallinna ja Tartu Tervishoiukõrgkoolidest, 

Reservpäästerühmast ja Eesti Punasest Ristist. Kiirabiteenuse tagas Tallinna Kiirabi. Välihaiglas 

toimetas Põhja-Eesti Regionaalhaigla. 

Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga koostöös rajati Lauluväljaku kaare alla ja Kalevi staadionile  

spetsiaalvarustusega välihaigla koos erakorralise meditsiini osakonnaga. 

o Meditsiiniteenistuse koosseisus oli erinevates etappides töös 259 inimest. 
o Meditsiiniteenistuse poole pöörduti rekordiliselt 6150 korral: 

o esmaabi meeskonna poole: 2316 korda; 

o maakonna meedikute poole (ööbimiskohtades): 2052 korda; 

o väljakutel julgestanud kiirabide poole: 206 korda; 

o Välihaiglatesse: 599 korda. 

o Tantsupeoga seonduvalt oli pöördumisi 1895, millest 24 korral suunati abivajajad edasi 

linna haiglatesse. 

o Laulupeoga seonduvalt pöörduti abi järele 1140 korda, millest 18 korral suunati 
abivajajad edasi haiglatesse. 
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o Rongkäigul oli pöördumisi 31, nendest 3 korda suunati abivajaja edasi haiglasse. 

o Peamisteks pöördumisteks olid: tantsupeolistel mured jalavillidega, kergemad koormused 

liigestele ja väsimus. Laulupeolistel - väsimus ja krooniliste haiguste kergemad ägenemised. 

o Laulukaare all vajati minestamiste puhul abi 16 korda. 

o Tõsisematest juhtumitest aitasid meedikud: 
• 1 elustamine, mis oli edukas ja patsient viidi edasiseks raviks haiglasse. 

• 1 sünnitus 

• 4 krambihoogu 

Lisaks eelpool kirjeldatud teenustele tegime koostööd Politsei Põhjaprefektuuri ja Päästeametiga. 

 

2.8. Peol osalejate toitlustamisest. 

Toitlustuskulud peol on:  

o 46- s majutuskohas hommiku- ja õhtusöök;  

o toitlustamine välisööklas s.h. välisöökla kulud: kokkade, abijõudude töötasud, katelde rent, 

küttepuud, vesi väljakutel, söögilauad/pingid, toidu transport jms. ; saateorkestri ja 

üldjuhtide toitlustamine väljakutel.  

 

 Osalejate toitlustusest: 

Kokku jagati peonädalal PIDULISTELE välja 348 641 toiduportsu.  

• 180 000 portsjonit lõunasuppi väljakutel; 

• koolimajutujatele jagati välja 168 641 hommiku- ja õhtusööki; 

• koolitoitlustuse kogumaksumuseks oli 286 690 €. 

Toitlustamine välisööklates 

Laulupeolistele rajati välisöökla Eesti Näituste D-halli. See tagas erakordselt head tingimused 

lõunasöögi pakkumiseks osalejatele: osalejad said süüa katuse all (ilmariski minimiseerimine). 

Eraldi tellisime sinna pingid-lauad, kokku 200 komplekti.  

Tantsupeolistele rajati spetsiaalne välisöökla  Kalevi spordihalli ümber. 

o Lõunasöök valmistati kohapeal püstitatud väliköögis. Välisööklasupp keedeti 

välikateldes, mis olid sõjaväeosadest üle Eesti kokku toodud.  

o Välisööklas teenindas pidulisi 127  inimest (kokad, abitöölised), kellest 87 said tasu ning 

40 töötasid vabatahtlikuna. 

o Välitoitlustamist aitas koostööpartnerina korraldada Eesti Kaitseliidu Naiskodukaitse. 

o Lõunasööke valmistati väliköögis kokku 7 päeval. 

  

 Piduliste välisööklas söödi LÕUNANA  ära 180 000 kausitäit suppi:  

Kuupäev 
KALEVI staadioni 

välisööklas sööjaid 
Kuupäev 

LAULUVÄLJAKU välisööklas 
sööjaid 

Kokku 

E. 1.07 11500     11500 

T. 2.07 11500     11500 

K. 3.07 11600     11600 

N. 4.07 12000 N. 4.07 8700 20700 

R. 5.07 12200 R. 5.07 29 000 41200 

  
L.6.07 

35 300 
47500 

12200 

P. 7.07 36000 36000 

  kokku 180 000 
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o Kogu välitoitlustamises keedetud supi jaoks valmistas Orkla Eesti Põltsamaa tehas  

peasponsori toetusena 27 tonni supipõhja.  

Välikateldes keedeti  Naiskodukaitse poolt 5 erinevat sorti suppi ja 180 000 portsjonit alljärgnevalt: 

KALEVI staadioni 
välisööklas 

Hernesupp Seljanka 
Värske-

kapsasupp 
Läätsesupp Rassolnik lihata KOKKU 

E. 1.07   10 000   1500   11500 

T. 2.07 5000   4500   2000 11500 

K. 3.07   6000 3600 2000   11600 

N. 4.07 6700   3300   2000 12000 

R. 5.07 3500 6000   700 2000 12200 

LAULUVÄLJAKU 
välisööklas  

Hernesupp Seljanka 
Värske-

kapsasupp 
Läätsesupp Rassolnik lihata KOKKU 

N. 4.07 7700       1000 8700 

R. 5.07 8000 12000 6000 3000   29000 

L.6.07 14000 15000 12500 2000 4000 47500 

P. 7.07 11500 13000 7000 1500 3000 36000 

56400 62000 36900 10700 14000 180000 

31% 34% 21% 6% 8% 

 

o Magustoiduna tarnis pidulistele meie peasponsor AS Premia Tallinna Külmhoone 

alljärgnevalt: 

Kuupäev 
KALEVI staadioni 

välisööklas sööjaid   Kuupäev 
LAULUVÄLJAKU 

välisööklas sööjaid Kokku 

E. 1.07 11500 kohuke     11500 

T. 2.07 11500 jogurtijook     11500 

K. 3.07 11600 jäätis     11600 

N. 4.07 12000 kohuke N. 4.07 8700 jäätis 20700 

R. 5.07 12200 jogurtijook R. 5.07 29 000 jogurtijook 41200 

  L.6.07 47 500 jäätis 47 500 

  P. 7.07 36 000 kohuke 36000 

        kokku   180000 

 
 

2.9. Peo transpordikorraldusest. 

Kulutused peo transpordile  sisaldab:  

o liikluskorralduse kulusid (s.h. liiklusmärgid, betoontõkked jms.); 

o parkimiskorralduskulusid;  

o suurim osa sellest eraldatakse maakondadele transpordikompensatsiooniks; 

o lisatransport peo ajal, busside tellimised orkestritele pillide transpordiks väljakute ja 

majutuskohtade vahel. Üldjuhtide transpordikulutused peo ajal ja sellele eelnenud 

ettevalmistusperioodil. 

Selle alateema korraldamiseks hankisime lisateenuseid alljärgnevalt: 

LIIKLUSKORRALDUS     78183,64 

Liiklus- ja parkimiskorraldus Väikehange Ühisteenused AS 30601,04 

Liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid) Väikehange AS Signaal TM 20593,60 

Betoontõkked Väikehange Ramudden OÜ  26989,00 
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 Transpordikompensatsioon maakondadele. Transpordikompensatsiooni sisuline idee on 

selles, et iga peole tulija toomist ja kojuviimist kompenseeritakse, et peol osalemine oleks 

kättesaadav võrdsetel printsiipidel hoolimata osaleja geograafilisest kaugusest Tallinnast. 

Arvestuse aluseks on peole akrediteeritute arv, mis korrutatakse läbi maakonna 

transpordikompensatsiooni määraga (sõltuvuses kaugusega Tallinnast) ühe inimese kohta. 
Transpordikompensatsiooni maht fikseeritakse maakondade akrediteerimisaktides. 

Kokku maksti maakondadele transpordikompensatsiooni välja 362 558 € ulatuses.  

o Transpordikompensatsioon 2019.a. maakondade lõikes oli alljärgnev: 

Maakond Määr osalejaid 

transpordi 

toetus 

Harjumaa 7 5120 35840 

Hiiumaa 15 394 5910 

Ida-Virumaa 13 1162 15106 

Jõgevamaa 12 1093 13116 

Järvamaa 10 1337 13370 

Lääne-Virumaa 11 1748 19228 

Läänemaa 10 962 9620 

Põlvamaa 16 785 12560 

Pärnumaa 12 3138 37656 

Raplamaa 9 1528 13752 

Saaremaa 21 1342 28182 

Tartu linn 14 5136 71904 

Tartumaa 15 1762 26430 

Valgamaa 16 688 11008 

Viljandimaa 14 1779 24906 

Võrumaa 17 1410 23970 

kokku   29384 362558 

 

Eesti laulu- ja Tantsupeo SA poolsed taotlused tasuta transpordiks: 

Eesti 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. 

o Tallinna linna volikogu otsusega anti kõigile peo akrediteerimise 

randmepaela omanikule tasuta sõit Tallinna ühistranspordisõidukeis peo 

nädalal. 

o Viimsi  vallavalitsuse korraldusega ühistranspordi kasutamine Viimsi valla 

territooriumil  laulu- ja tantsupeost osavõtjatele tasuta. Seda eelist kasutasid 

eelkõige Harjumaa majutujad Viimsi keskkoolis. 

Samuti teostati hange  liiklus- ja parkimiskorralduseks „2019.a üldlaulu- ja tantsupeo liiklus- ja 

parkimiskorralduse teenus“. Edukaks tunnistati AS Ühisteenused pakkumus, teenuse maksumus 

kokku 30601,4 €. 
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2.10. XXVII laulu- ja XX tantsupeo MINU ARM kunstiline teostamine. 

Selle kulu all on kunstilise juhtimise töötasud: üldjuhtidele, liigijuhtidele, assistentidele, 

nurgajuhtidele, kunstnikele, lavastajale, diktoritele, solistidele, saateorkestrile; ekraani 

produktsioon-stsenaarium, animatsioonid; väljaku kujundamine ja selle teostus, orkestratsioonide 
tellimine, autoritasud, honorarid, autoriõigustega seotud kulutused.  

Kulud eelnimetatu teostamiseks olid kokku 578 466 €. 

o Laulupeo kunstilisse toimkonda kuulus kokku 54 inimest:                  

           34 dirigenti ning 20 ühendkooride ja külalisdirigenti. Kõigiga sõlmiti tööde teostamiseks 

            lepingud. 

• Kokku kõlas kahel kontserdil 64 teost. Kõigi autoritega on sõlmitud intellektuaalse 

omandi kasutamiseks autorilepingud;  

• Loomingu teostamiseks sõlmiti 102 autorilepingut. 

o Tantsupeo kunstilisse toimkonda kuulus kokku 52 inimest, peo nädalal lisandus sellele veel 

abijõuna 35 nurgajuhti. 

• Tantsupeol kanti ette 28 teost, kõigi autoritega on sõlmitud intellektuaalse omandi 

kasutamiseks autorilepingud;  

• Loomingu teostamiseks sõlmiti 119 autorilepingut. 

• Rahvamuusikapeo kunstiline toimkond oli kokku 8 inimest 

 Autoritasu Eesti Autorite Ühingule piletulu pealt maksime 113 965 €. 
 

2.11. Piletimüügist XXVII laulu- ja XX tantsupeol. 
Piletimüügi korraldamiseks on teostatud hankemenetlus „XXVII laulu- ja XX tantsupeo piletimüügi 
korraldamine“ . Edukaks tunnistati AS Piletilevi, kellega sõlmiti teenuseleping korraldamaks 

piletimüügi teenust nii eelmüügis kui kohapeal. 

 

Piletimüük XXVII laulu- ja XX tantsupidu MINU ARM: 

KOKKU piletite müük piletite arv müük km kokku koos km-ga 

  125828 2211194,17 442238,83 2653433,00 

          

Laulupeo 2 kontserti: 93661       

Tantsupeo 3 etendust 32167       

kokku 125828       

 

Piletite arv Müük km kokku koos km-ga 

Kõik kokku 142783 2211194,17 442238,83 2653433 

Laulupidu 98024 1350753,33 270150,667 1620904 

Tantsupidu 32899 855145,833 171029,167 1026175 

Lisaüritused 499 5295 1059 6354 

Piletite arv Müük km kokku koos km-ga 

TP-1 etendus 10969 288849,167 57769,8333 346619 

TP-2 etendus 10966 288025 57605 345630 

TP-3 etendus 10964 278271,667 55654,3333 333926 

Kokku tantsupidu 32899 855145,833 171029,167 1026175 

LP-1 kontsert 36169 560910,833 112182,167 673093 

LP-2 kontsert 61855 789842,5 157968,5 947811 

Kokku laulpidu 98024 1350753,33 270150,667 1620904 

Kannelde öö 497 5280 1056 6336 

Rahvamuusika 2 15 3 18 
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2.12. Peo kommunikatsiooni tegevustest. 
2019. aasta eesmärk oli näidata juubeliaastal laulu- ja tantsupeo liikumise ajalugu, ulatust ja mõju. 

Aasta tippsündmuseks ning kõige töömahukamaks osaks kujunes loomulikult XXVII laulu- ja XX 

tantsupeo „Minu arm“ ettevalmistus ja läbiviimine koos sellele eelnenud Tule Tulemisega.  
 Kuna 2019. aasta oli laulupeo 150. juubelit silmas pidades Kultuuriministeeriumi poolt Eesti 

laulu ja tantsu juubeliaastaks kuulutatud, olid juubeliaasta ja -peo paljud tegevused 
ootuspäraselt tihedasti seotud, moodustades kokku ühe terviku.  

Kommunikatsiooni vaates on oluline esile tõsta peo juhtmõtte leidlikku valikut, mis inspireeris nii 

peo loojaid, esinejaid kui osasaajaid ja tõi suurepäraselt esile ka nii juubelipeo kui ka juubeliaasta 

erilisuse kõigi samas ajaperioodis peetud juubelite kõrval – EV100 jpt. Teisalt päädis juubelipeo ja 

juubeliaasta koostöös tekkinud sünergia tõelise üle-eestilise isamaalise vaimustusega, mille 

tulemusel müüdi  XX tantsupeo  kõik etendused rekordiliselt kiiresti – kõigest 20 päevaga – välja ning 

esimest korda laulupeo 150-aastases ajaloos oldi turvakaalutlustel sunnitud lõpetama piletimüük ka 

lauluväljakul toimunud XXVII laulupeo suurkontserdile, sest inimeste soov juubelipeost kohapeal osa 

saada ületas paraku lauluväljaku vastuvõtuvõime. Loodetavasti kummutati sel korral ka lõplikult 

müüt, mis räägib ärkamisaegsest 300 tuhandest inimesest lauluväljakul – lauluväljaku tegelik 
mahutavus on ligikaudu 100 tuhat inimest, nagu möödunud suvel toimunud juubelipidu seda selgelt 

tõestas. 

 XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm“  kommunikatsioon 
10. jaanuaril kuulutati Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaalis välja juubeliaasta ning 

teavitati avalikkust ka juubelipeo piletimüügi algusest.  

Kommunikatsioonitegevuste fookuses olid omakanalid, milleks oli eelkõige veebileht, 

sotsiaalmeedia, sisukad uudiskirjad, pressiteavitus ning tihe koostöö kõigi Eesti meediakanalitega. 

Turunduskommunikatsioon oli varasemalt planeeritud eelkõige esimesse poolaastasse, kõige 

intensiivsemalt loomulikult peo toimumise lähiajaks – maist juulini. Kanaliteks olid reklaamid 

televisioonis, raadios, trükistes, veebis ning välipindadel, toetavad kampaaniad ning turunduslikud 

meediasündmused. Oluline on siinkohal rõhutada, et ülisuurt mõju tulemusele andsid koostöö 

turunduspartneritega, kellest suuremad olid Postimees Grupp, Selver ja ERR, samuti Solaris keskus 

ning Telia. 

Veebileht uuenes igal nädalal, sealt sai kõige uuemat infot eelkõige peoline, aga peo lähenedes ka 

kõik teised huvilised. Kui eesti- ja venekeelsed veebilehed uuenesid pidevalt, siis inglisekeelselt 

veebilehelt nii operatiivselt sisu ei leidnud. Peonädalal uuenes ka see pidevalt. Uudiskirjasid said 

igakuiselt ca 3000 inimest ja seda avas ca 25% saajatest. Uudiskirjade sisu käis käsikäes 

kommunikatsiooni fookustega ja andis täiendavat sisu sotsiaalmeediasse ja Postimehe 

uudisteportaali, kuhu sisukamaid lugusid postitasime. Enim loetavamad lood olid intervjuud, 

persoonilood ja laulu- ja tantsupidu puudutavad uudised.  

Koostöö meediakanalite ja ajakirjanikega oli terve juubeliaasta jooksul pigem positiivne, kuid suur 
töö ka lugude sündimisel oli kommunikatsioonitiimil endal, kes paljud intervjuud ja lood 

toimetustele ise ära kirjutasid. Tipphetkel haldasime ise Postimehe uudisteportaali, tegime 

saatelõike ja lülitusi Vikerraadiosse ja Klassikaraadiosse ning pakkusime loodud sisu avaldamiseks ka 

teistele kanalitele. Peonädalal planeerisime meediahuvi järgi teemad päevade kaupa, mille saatsime 

akrediteeritud ajakirjanikele igal hommikul.  Peonädalal saatis kommunikatsioonitoimkond välja 

keskmiselt 5-7 pressiteadet päevas, kokku ca 50 pressiteadet. Uudiskirjad saadeti kokkuvõttena välja 

igal õhtul ka uudiskirja kujul. Läbimõeldud teemade ja info väljasaatmine võttis vähemaks juhuslikke 

meediapäringuid ja tõi rohkem tähelepanu soovitud teemadele. 

Ajavahemikul 01.01.- 31.12.2019 ilmus ajakirjanduses kokku 10042 artiklit, mis puudutasid teemat 

laulu- ja tantsupidu.  
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Peole akrediteeriti ligi 400 ajakirjanikku Eestist. Suurimate esindustega olid peonädalat kajastamas: 

Postimees Grupp (ca 100 ajakirjanikku), Ekspress Meedia (ca 50 ajakirjanikku), ERR (ca 50 

ajakirjanikku + ülekandemeeskond. 

Turunduskommunikatsioon 
Turunduskommunikatsiooni planeerimiseks ja meediaplaani ülesehitamiseks lähtusime järgmistest 
peamistest eesmärkidest: kõik sündmused, tegevused ja kampaaniad seoti üheks tervikuks ning 

lähtusid nii põhiväärtustest, sõnumitest kui kunstilise toimkonna eesmärkidest. Eesmärk oli 

teadvustada ka igaühe isiklikku võimalust ja vastutust pika ja väärika ajalooga traditsiooni 

edasikandmises: laulu- ja tantsupidu on protsess, mitte projekt; muuta juubelipidu nähtavaks ja 

kuuldavaks terves Eestis ning võimalusel tutvustada Eesti unikaalset laulu- ja tantsupidu ka muule 

maailmale.  

Sõltuvalt nii spetsiifilisest sidemest laulu- ja tantsupeoga kui ka demograafilistest näitajatest olid 

laulu- ja tantsupeol erinevad sihtrühmad, kellele (turundus-) kommunikatsioon oli suunatud. 
Esmased sihtrühmad: 

• Peol osalejad  
• Peol osalejate lähedased (perekond, sõpruskond) 

• Aktiivsed peofännid, kes teavad ajalugu, toimumise aega jms (sh eakamad inimesed) 
• Aktiivsed kultuuritarbijad (laulu- ja tantsupidu kui osa kultuurist) 

• Teisesed sihtgrupid: 
• Tallinna ja Harjumaa elanikud, keda puudutab pidu sõltumata sellest, kas nad osalevad seal või mitte (praktiline info peo eel ja 

ajal, nt liikluskorralduse kohta) 

• „Tule tulemise“ teekonnal võimalikud osalejad ehk laulu- ja tantsupeo viimine peopaigast ehk Tallinnast kaugemal elavate 
inimesteni 

• Mujal Eestis elavad inimesed, keda laulu- ja tantsupeo liikumine puudutab lähemalt/ kaugemalt 

• Väliseestlased  
• Venekeelsed Eesti elanikud 

• Välisturistid 

Osa turundustegevustest oli seotud informatiivse teabe levitamisega – millal, kus ja mis nimeline 

pidu toimub. Osa turundustegevustest suunati Tallinnast välja, et rõhutada peo olulisust kõikide 

eestimaalaste jaoks ja teavitada võimalustest osaleda laulu- ja tantsupeo liikumises ka kodukohas või 

selle lähedal (nt tule liikumise teekonna ajal). Reklaamlahendused ei olnud vaid info levitamise 

kanalid, vaid jutustasid laulu- ja tantsupeo lugu (ka sümboolselt). Turundustegevuste plaan koosnes 

kolmest suuremast lainest. Jaanuar-veebruar ehk start eelseisva laulu- ja tantsupeo aktiivsele 

turunduskommunikatsioonile (sh piletimüügi algus). Aprill-mai algus ehk esimese kampaanialaine 

järgne ja nö meeldetuletav turunduskommunikatsiooni faas. Mai lõpp, juuni ja juulikuu esimene 

nädal ehk kõige aktiivsem peoeelne ja -aegne turunduskommunikatsiooni faas. Lähenevat pidu 

arvesse võttes on see ka igati loogiline ja ootuspärane.  

Venekeelne kommunikatsioon 

Venekeelse kommunikatsiooni eesmärk oli tõsta kohaliku venekeelse auditooriumi teadlikkust laulu- 

ja tantsupeo traditsioonist, kaasata nii kohaliku venekeelse meedia kui ka venekeelset meediat 

väljastpoolt Eestist kajastama laulu- ja tantsupeo sündmusi. Venemaalt  oli kohal üle kümme ning 

Ukrainast kaheksa ajakirjanikku. Eraldi oli ka korraldatud Tule Tulemise venekeelne 

kommunikatsioon.  

Eraldi oli kaasatud venekeelse kommunikatsiooni spetsialist, kes töötas tihedas koostöös koos 

ülejäänud kommunikatsioonimeeskonnaga. Sedakaudu saime teha originaalseid venekeelseid 

reportaaže ja artikleid. Eraldi kaasasime venekeelsed kõneisikud, kes aitasid laulu-ja tantsupeo 

teemal rääkida laiemalt. Kokku oli 2019. aastal ligikaudu 400 venekeelset kajastust. Rekordiliselt 22 

kajastust ilmus venekeelses meedias 3.juulil 2019. Venekeelset kommunikatsiooni juhtis Jekaterina 

Kalnitseva. 

Rahvusvaheline kommunikatsioon 
Pressimaterjalide ja pressiprogrammi ettevalmistus (kättesaadavad kodulehel), ideede ja teemade 

pakkumine erinevate riikide väljaannete ajakirjanikele, pitch’ide ettevalmistus ja kokkulepped 
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meediaga, meediapäringutele vastamine, eelkajastuste korraldamine, intervjuude vahendamine ja 

läbiviimine. Vabatahtlike töö ettevalmistamine. Välispressi akrediteeringu planeerimine, 

korraldamine ja läbiviimine. Suuremate tele- ja raadioproduktsioonide (NDR, ZDF, Arte, 

Deutschlandfunk, Radio Bremen, Iiri raadio) eeltöö: ideed sisu jaoks, sõnumid, kontaktid ja 

kokkulepped võimalike tegelastega, ajakavad, materjalid, ligipääsud, kohalikud abijõud. Ajakirjanike 

lisaprogrammi ettevalmistus (Arvo Pärdi keskus, Neeme Järvi kontsert). Praktilised küsimused 
(majutus, transport). Eelkajastused ilmusid Soome meedias: Iltalehti  ja Helsingin Sanomat, samuti 
Baltic Times. Rahvusvahelise teleülekande vahendamine: läbirääkimised Associated Pressiga, ERRiga, 
materjalide õiguste küsimused, praktiline teostus. Seekordse juubelilaulupeo keskne sõnum oli 150 
aastat traditsiooni, mis elab ja areneb, laulupidude ja koorikultuuri roll Eesti arengus läbi aegade kui 

kultuurilise ja rahvusliku eneseteadvuse ärataja ja hoidja. Rahvusvahelise meedia jaoks on jätkuvalt 
huvipakkuv ja haarav seostamine laulva revolutsiooniga ja laiem ühiskondlik tähendus ja kontekst. 
Peole akrediteeriti 127 välisriikide väljaannete ajakirjanikku, fotograafi, operaatorit.  

Meediakajastused, koostööpartnerid 
Koostööpartneritest olulisimad olid loomulikult meie toetajad ja suurtoetajad: Premia Külmhoone 

AS, ORKLA EESTI AS Põltsamaa tehas, AS OIerex, Selver AS, Abc Motors, Nikon Baltic ja paljud teised. 

Meediapartneritest olid olulisimad Eesti Rahvusringhääling, AS Postimees Grupp ja Ekspress Meedia. 

Tihe koostöö toimus raamatukogude ja mäluasutustega, Eesti Keele Instituudiga, Eesti Instituudiga ja 

kohalike omavalitsustega. Tule Tulemisele eelneval perioodil rakendati kohalike omavaltsuste 

käsutuses olevaid välimeediapindasid ning meediakanaleid. Lisaks otsesele panusele erinevates 

valdkondades osutus koostöö partneritele viljakaks ka kommunikatsioonivaates – nende erinevad 

kampaaniad lähtusid juubelipeo ja -aasta aluseks olevas kommunikatsioonistrateegias kirjeldatud 

põhialustest ja väärtustest ning põhimõtetest.  

Roheline laulu- ja tantsupidu 
Kuna laulu- ja tantsupidu on lisaks muusikale ja tantsule ka oluline väärtuste kandja, ning üheks 

põhiväärtuseks on meie kultuuri ja meie kodu säilitamine järeltulevatele põlvedele, tegime 

korraldajatena võimalikult palju selleks, et suurpeo ökoloogilist jalajälge võimalikult väikeseks 

muuta. Kasutusel oli mõiste „Roheline laulupidu“, misläbi edastasime keskkonna-alaseid 

väärtussõnumeid. 

Ökoloogilise jalajälje vähendamiseks tegime koos oma partneritega mitmeid olulisi tegevusi: 
 Vahetasime siiani kasutusel olnud ühekordsed plastikust joogipudelid välja korduvkasutatavate joogipudelite vastu. Põltsamaa 

ja Selveri abiga valmisid kokku 47 000 mitmekordselt kasutatavat joogipudelit.  

 Eesti Pandipakend korraldas rohekampaania kogudes kokku 5200 pandipakendit, mis kõik jõuavad tagasi kasutusse. 

 Kasutasime välisööklates supi toorainena ainult Eesti toorainet ning serveerisime toidu taaskasutatud biolagunevatest 

toidunõudest; 

 Tootsime laulu- ja tantsupeo suveniirid õiglase kaubanduse põhimõtteid järgides ning näiteks allesjäänud laulu- ja tantsupeo 

särkidest toodeti Astangu keskuse abiga uusi väärtuslikke tooteid – vaipu, kotte, patju jms. Kaelapaelad olid toodetud 

bambuskiust ning trükkimiseks kasutati veebaasil värve; 

 Eesti Gaas põletas tuletornis biogaasi; 

 Jäätisepartner Premia pakkis laulupeojäätise keskkonnasõbralikku paberpakendisse. 

Niivõrd suuremahulise sündmuse, nagu laulu- ja tantsupidu, puhul joonistus välja ka vajadus edasise 

keskkonnaalase teavitamise tõhustamise osas – festivalid ja väliüritused sõltuvad prügikäitlemisel 

väga suurel määral osalejate teadlikkusest ning soovist keskkonna-alaste algatustega liitumiseks. 
Korraldaja ülesanne on tagada võimalused, kuid näiteks prügi lõpliku sorteerimise tagab iga tarbija. 

Samuti võib pidada suureks väljakutseks biolagunevate materjalide ümbertöötlemise 

standardiseerimist ja tõhusamat korraldamist, mis toetaks suursündmuste korraldajate keskkonna-

alaseid pingutusi. 
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2.13. Peo tuleteekond. 
 

Tule tulemisest läbi kogu eesti. 

2019. aastal sai Tule Tulemise traditsioon 50-aastaseks, esimest korda toimus üle-eestiline Tule 

Tulemine 1969. aastal seoses laulupeo sajanda juubeliga. 1. juunil Tartus Raadi mõisapargis 

süüdatud XXVII laulu- ja XX tantsupeo “Minu arm” tuli jõudis pärast 33 päeva kestnud teekonda läbi 

kõigi Eesti maakondade Tallinnasse. Kokku sai juubelitulest enam kui 450 peatuses osa ligi 100 000 
inimest. Kokku läbis tuli 33 päeva jooksul 4200 kilomeetrit: 

Tule Tulemise partneriteks ELT SA-le kujunesid maakonnad eesotsas nende kuraatoritega, kelle 

ülesandeks jäi teekonna teostamine oma maakonna piirides. Tule saatjaskond ja tehniline meeskond 

koosnes Tehnikaülikooli Akadeemilisest Meeskoori lauljatest. Teekonnast kujunes kultuurilooline 

retk läbi terve Eestimaa: Carl Robert Jakobsoni, Rudolf Tobiase, Eduard Tubina, Veljo Tormise, Karl 

August Hermanni ja Konrad Mägi sünnikodus, samuti Ants Üleoja, Hirvo Surva ja Gustav Ernesaksa 

kodukohas. Veel külastati Juhan Liivi hauda, emakeelepäeva isa Meinhard Laksi mälestuskivi, 

koolmeistri ja helilooja Robert Hanseni ning tantsuõpetajate Helju Mikkeli, Ullo Toomi ja Anna 

Raudkatsi kalmusid jne.  

Tuld kanti edasi mitmete erisuguste liikumisvahenditega: kastiautodega, hobustega, purjekatega, 
elektriautoga jne. Liikumine oli tihti  väiksematel teedel, kuhu argipäeva peateid mööda tihti ei satu. 

Maakondadele anti täielik vabadus korraldada oma maakonnas teekond nende soovide järgi. 

Tule Tulemiseks valmis ka interaktiivne kaart, mis eelnevalt kohapõhiselt üle Eesti maha märgiti. 

     

Tule liikumise ajatelg mööda Eestimaad aastal 2019 oli alljärgnev: 
• 2.–3. juuni Saaremaa 
• 4. juuni Hiiumaa 

• 5.–6. juuni Läänemaa 
• 7.–8. juuni Raplamaa 
• 9.–11. juuni Pärnumaa 

• 12.–13. juuni Viljandimaa 
• 14.–15. juuni Valgamaa 

• 16.–17. juuni Võrumaa 
• 18.–19. juuni Põlvamaa 
• 20.–22. juuni Tartumaa 

• 22. juuni Tartu linn 
• 23.–24. juuni Jõgevamaa 
• 25.–26. juuni Ida-Virumaa 

• 27.–28. juuni Lääne-Virumaa 
• 29.–30. juuni Järvamaa 

• 1.–3. juuli Harjumaa 

 

 

Kokku läbis tuli oma teekonnal rekordilised 4200 kilomeetrit. Tule Tulemise kommunikatsiooni 

fookus oli eelkõige maakondlikel kanalitel ja laulu- ja tantsupeo sotsiaalmeedial, mis sündis 

kohapealt. Igal hommikul läks välja briif järgmise kahe-kolme päeva sündmuste kohta ning päeva 
lõpus ka päevakokkuvõte. 

Turunduskommunikatsioon oli väga täpselt nii ajaliselt kui geograafiliselt sihitud ning liikus tulest 

pidevalt ca kahenädalase sammuga eespool. Kasutusel olid nii maakondade pakutud 

meediapinnad, kohalik meedia kui ka erinevad piirkondlikud välimeediakanalid ja lahendused. 

Samuti liikus kampaania kaasa Selveri siseraadios, kus teavitati kohalikke inimesi tule liikumisest 

ümberkaudsetes piirkondades. 
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2.14. XXVII laulu- ja XX tantsupeo tänuüritused üle Eestimaa. 

Juhtide ja korraldajate tänamine peo järgselt toimus koostöös maakondade kuraatoritega 19 

tänuüritusega kohtadel: 

Kuupäev Maakond Koht Kellel pühendatud 

04.07.2019 
TALLINN , ELT SA 

korraldatud 
Presidendi Roosiaed 

Väärikate laulu ja tantsupeo veteranide tänamine. 
Kodarrahade üleandmine pikaajalistele laulu- ja 
tantsupeo protsessi vedajatele 

27.08.2019 TALLINN Stenbokcki maja õu Peaministri vastuvõtt 2019.a. laulu- ja tantsupeo 

korraldajatele ning kunstilistele meeskondadele 

05.09.2019 JÄRVAMAA Hindreku peomaja 
Tänupäev Järvamaa kollektiivijuhtidele 

20.09.2019 HARJUMAA Kose Kultuurikeskus Tänupäev Harjumaa kollektiivijuhtidele 

26.09.2019 PÄRNUMAA 
Tori Eesti Sõjameeste kirik; 
turismitalu Tänupäev Pärnumaa kollektiivijuhtidele 

29.09.2019 IDA-VIRUMAA Eesti Kaevandusmuuseum Tänupäev Ida-Virumaa kollektiivijuhtidele 

03.10.2019 TARTU LINN Tartu Kammivabriku klubi Tänupäev Tartu linna kollektiivijuhtidele ja Tartu 
laulupeo korraldajatele 

08.10.2019 LÄÄNEMAA Haapsalu kuursaal Tänupäev Läänemaa kollektiivijuhtidele 

09.10.2019 VÕRUMAA Sänna kultuurimõis Tänupäev Võrumaa kollektiivijuhtidele 

10.10.2019 PÕLVAMAA Varbuse, Kanepi Tänupäev Põlvamaa kollektiivijuhtidele 

16.10.2019 
LÄÄNE-

VIRUMAA 
Tapa kultuurikoda 

Tänupäev Lääne-Virumaa kollektiivijuhtidele 

17.10.2019 SAAREMAA Tuulekoda, Kuressaare Tänupäev Saaremaa kollektiivijuhtidele 

18.10.2019 VILJANDIMAA Karksi-Nuia kultuurikeskus Tänupäev Viljandimaa kollektiivijuhtidele 

24.10.2019 VALGAMAA Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus Tänupäev Valgamaa kollektiivijuhtidele 

05.11.2019 RAPLAMAA Rapla kino Tänupäev Raplamaa kollektiivijuhtidele 

26.11.2019 TALLINN Maarjamäe mõis Tänupäev Tallinna kollektiivijuhtidele 

12.12.2019 
TALLINN , ELT SA 

korraldatud 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
kontserdimaja 

tänuüritus 2019.a. laulu -ja tantsupeo kunstilistele 

toimkondadele, korraldusmeeskondadele, 
toetajatele, partneritele,"Eheprees" üleandmine 
maakondade "maasoolale" (toonud oma 

kollektiive pidudele järjepanu 30 aastat),  

16.01.2020 TARTUMAA Luunja Kultuuri- ja Vaba Aja Keskus Tänupäev Tartumaa kollektiivijuhtidele 

24.01.2020 JÕGEVAMAA Mustvee kultuurikeskus Tänupäev Jõgevamaa kollektiivijuhtidele 

 

3. Laulu- ja tantsu TEEMA-AASTA.  

Laulupidu 150. Eesti laulu ja tantsu juubeliaastast.  
Tegelikult ei ole võimalik juubeliaasta ja juubelipeo tegevusi väga täpselt omavahel eristada, kuna 

üks lähtus teisest ning kõik tegevused toetasid lõppkokkuvõttes samu eesmärke – muuta 

juubelilaulu- ja tantsupidu nähtavaks ja kuuldavaks ning teadvustada traditsiooni ajalugu, ulatust ja 

mõju. 

o Juubeliaasta projekt 
Kaasatud oli rohkelt partnereid ning projekt ulatus läbi terve aasta. Juubeliaasta liikus oma kindla 
programmi järgi ning eesmärk oli võimalikult paljude osapoolte kaasamine ning kõigi samas 

ajaperioodis toimuvate suurte juubelite kõrval muuta nähtavaks ka laulupeo 150. juubel. 

Juubeliaasta visuaalse identiteedi valmistas juubelipeo peakunstnik Martin Rästa. Visuaalne 

identiteet haakus hästi juubelipeo visuaalse keelega ning koos moodustasid need ühe orgaanilise 

terviku, võimendades teineteise sõnumeid. 

o Klassikaraadio saatesari „Laulupeo nähtamatud lood“ 
Juubeliaasta üheks mahukamaks projektiks kujunes Klassikaraadioga koostöös valminud saatesari 

„Laulupeo nähtamatud lood“. Kokku valmis 17 saadet ning saatejuht ja autor tegi üle 170 intervjuu, 

mis vaatlesid juubeliaasta ja juubelipeo olulisemaid teemasid ja tegijaid. Saates talletati laulu- ja 
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tantsupeo ajaloo tarbeks autorite, dirigentide ja tantsujuhtide ning erinevate osapoolte mõtteid. 

Eraldi saated valmisid Läti ja Leedu laulu- ja tantsupeo traditsioonist seoses Eesti, Läti ja Leedu laulu- 

ja tantsupeo traditsiooni ühise UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirjadesse lisamisega. 

o Kontserdisari „Laulupidu 150“ 
Juubeliaasta esimeses pooles toimus koostöös erinevate kontsertorganisatsioonide ja kollektiividega 
laulupidu ettevalmistav kontserdisari „Laulupidu 150“, kus jaanuarist juunini anti üle Eesti 9 erinevat 
kõrgetasemelist kontserti ning teater Vanemuine sidus juubeliaasta programmiga Eduard Tubina 

ooperi „Reigi õpetaja“ etendamise veebruarikuus Tartus. 
o Koostöö mäluasutustega 

Koostöö mäluasutustega osutus juubeliaasta esimeses pooles väga tihedaks ja tõhusaks. 

Teadaolevalt toimus erinevates muuseumites üle 43 erineva sündmuse –  õpitoad, näitused, 

muuseumitunnid, giidituurid, uuenenud püsinäitused, haridusprogrammid jne. Kokku sai nendest 

erinevatest programmidest osa ligikaudu 100 000 inimest. Juubeliaasta eelarvest said toetust 

mitmed algatused ja näitused, näiteks Maanteemuuseumis, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis ning 

Eesti Disaini- ja Tarbekunstimuuseumis. 
o Tegevused lastele ja noortele 

Väga mitmekülgset ja sisutihedat programmi pakkusid lastele ja noortele mäluasutused. Eesti 
Kunstihariduse Ühingu ja ERR Lastejaamaga koostöös toimus joonistusvõistlus „Laulupidu 2069“. 
Kokku laekus 720 joonistust ning parimatest töödest avati näitus Solarise keskuses.  TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemias tegime juubeliaastat tutvustava ettekande. 

Pärnus Suvetegevuste Messil kandsime ette juubeliaasta esitluse koos muusika ja tantsuga.   

SA Innove poolt mai alguses korraldatud populaarsel messil „Noor meister“ oli juubeliaasta 

esindatud oma boksiga ning avatseremoonial toimus juubeliaasta esitlus ning esitati muusikalis-

tantsulist lühilavastust. Hinnanguliselt oli külastajaid boksis kahel messipäeval kokku vahemikus 500-

600. Samaväärne hulk inimesi sai osa avaesitlusest. 
Aasta lõpus toimuvad koolides külalistunnid koostöös Tagasi Kooli algatusega. Muuhulgas toimus ligi 

150 kontakttundi koolis ning lisaks valmisid tuntud tegijatega e-tunnid, mis jõudsid tuhandete 

õpilasteni üle Eesti ning olid järelvaadatavad ka Tagasi Kooli kanalites. 

o Jannsen 200 
16. mail möödus 200 aastat Johann Voldemar Jannseni sünnist. Juubeliaasta initsiatiivil moodustus 

juubeli tähistamiseks töögrupp, kuhu kuulusid Vanemuise teater, Postimees, Tartu linn, Vanemuise 

Selts, ERM, Maarja kirik ning Laulupeomuuseum. Juubeliaasta poolt oli päeva avakõne Maarja 

kirikus, programm jätkus mitmete kontsertide, kõnede ja ülesastumistega Tartu linnaruumis.  

o Koostöö turunduspartnerite ja meediaorganisatsioonidega 
Lisaks juubelipeo vaates kirjeldatud koostööprojektidele, oli ka otseselt juubeliaasta initsiatiivil 
toimunud mitmeid viljakaid koostööprojekte väga erinevate partneritega, kes väga erinevate 

tegevuste kaudu toetasid laulu- ja tantsupidu ning juubeliaasta väärtussõnumite edastamist.  

ERR tootis juubeliaasta toel ajalooliste teleklippide seeria ning liikus Tule Tulemisel praktiliselt kogu 

teekonna vältel oma võttegrupiga kaasa, muutes Tule Tulemise hästi nähtavaks ja jälgitavaks. 

Eesti Arhitektuurikeskuse eestvedamisel sai Andres Truusi ideekavandi “Risttee” järgi valmis uhiuus 
dirigendipult, mis meenutab oma ehituselt X-tähte. 

Seni kasutusel olnud dirigendipult sai Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta ning Tallinna lauluväljaku 

koostööna restaureeritud ning on nüüd lauluväljaku Mäe alal väärikal kohal kõigile vaatamiseks. 

Sellel on lisatud kõigi 157 dirigendi nimed, kes sellest möödunud poolsajandi jooksul on juhatanud. 

Postimees Kirjastusega  koostöös anti juubeliaastal välja sisukas ja mahukas koguteost „Laulupidu 
Postimehega 150“. See oli pühendatud Johan Voldemar Jannseni 200-le ja laulupeo 150-le juubelile 

ning jälgis laulupidude kajastamist Postimehes 150 aasta jooksul. Tervikteosega tänati juubeliaasta 

lõpul laulu- ja tantsupeo ning juubeliaasta hindamatuid partnereid ning kollektiivijuhte, kelle 

elutööks on olnud laulu- ja tantsupeo liikumise vedamine maasoolana oma kodupaigas. 
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Tallinna Trammipark andis juubeliaasta kasutusse ühe oma uutest trammidest, mis kujundati 

juubeliaasta visuaalsest identiteedist lähtuvalt. Juubeliaasta tramm oli Tallinna linnapildis hästi 

nähtav nii peo eel, ajal kui ka pärast pidu. 

Solaris keskus korraldas tiheda laulu- ja tantsupeo ning juubeliaasta eriprogrammi – muuhulgas 

erinevad peoaasta turundustegevused,  foto- ja laste joonistuste näitus, muuseumiöö 
filmiprogramm, tantsupeo ülekanne Apollo kinos ning just peolistele mõeldes paigaldatud tasuta 

joogiveevõtukoht. 

Tallinna Lennujaamas oli avatud juubeliaasta fotonäitus, mis valmis juubeliaasta toel ning toimis 

oma arhailise stilistikaga suurepäraselt saades rohkelt positiivset tähelepanu. 

Tallinna Sadamaga koostöös ja juubeliaasta toel sai teoks Lembit Michelsoni fotonäitus linnaruumis, 

Admiraliteedi Basseini ääres, kus 60 fotol anti edasi laulu- ja tantsupeo liikumise igikestvaid väärtusi 

ja emotsioone. Pildikeeles muudeti liikumise põhiolemus lihtsalt mõistetavaks ka inimestele, kel 

puuduvad eelteadmised laulu- ja tantsupeost või Eesti ajaloost üldisemalt. 

Omniva tembeldas perioodil mai-september suurema osa postisaadetistest juubeliaasta eritempliga. 

Samuti anti välja juubelipostmark „Laulupidu 150“. Eriline margitoodete seeria koosnes laulvast 
puuvillasele materjalile trükitud postmargiplokist ning laulupeo juubeliaasta margiga ümbrikust, 

mida ehtis Eesti Panga poolt välja antud 2-eurone Laulupeo mälestusmünt. Lisaks valmis eksklusiivne 

Laulupeo postkaart, mis oli saadaval vaid laulupeol kohapeal ja Omniva e-poes. Laulupeo toodete 

eelmüük algas 17. mail. Margiplokke trükiti kokku 20 000 tükki, millest 2500 on kinkekarpides ja 

2500 koos Laulupeo mälestusmündiga ümbrikutel. 

o Laulu- ja tantsupidu kõigile 
Juubeliaastal astusime olulisi samme, et tuua laulu- ja tantsupidu võimalikult paljudeni.  

„Sinised südamed“ 
Et juubeliaasta ja juubelipeo väärtustele ja sõnumitele tähelepanu juhtida, tootsime koostöös kuue 

omavalitsusega südamekujulised installatsioonid „Minu arm“, mis olid Kino Maastikuarhitektide 
poolt kavandatud. Tegemist oli maastikuarhitektuurilise sündmusega, mis jääb veel pikaks ajaks 

linnaruumis juubeliaastat ja juubelipidu meenutama Tallinnas, Tartus, Viljandis, Elvas, Toris ning  

Muhus, ning tuues laulu- ja tantsupeoliikumise aegadeülesed väärtused ja sõnumid erinevates 

paikades inimestele lähedale.  

Digilahendused köitsid paljusid nutitelefonide omanikke, ohtralt leidis kasutust Navicupiga koostöös 

valminud laulupeo äpp, kust sai kõike operatiivselt jälgida. Diginoodi rakendus Scoremusic on loonud 

nootidele juurdepääsu läbi iPad’i ning veebirakenduse ja nii oli külastajatel noodist võimalik kaasa 

laulda avakontserdil kõlavaid laule. 

Ekraanid linnaruumis 
Juubeliaasta, Kultuuriministeeriumi ja  mitmete omavalitsustega koostöös seati erinevatesse 
paikadesse Eestis üles ekraanid laulu- ja tantsupeo ühisjälgimiseks. Ekraanid asusid Hiiumaal Orjaku 

sadamas, Rapla keskväljakul, Kuressaare keskväljakul, Pärnu linna lastepargis, Taagepera lossi pargis, 

Põlva keskväljakul, Loosi mõisa hoovis Võrumaal, Jõgeva kultuurikeskuses, Narva linnuses, Haapsalus 

Rootsi turu juures, Tartus ERM-i juures, Viljandi lauluväljakul ning Paide keskväljakul. Tallinnas oli 

võimalik juubelipidu jälgida ekraanidelt Maarjamäel Ajaloomuuseumis ning Vabaduse väljakul. Lisaks 

oli tantsupeo etendust võimalik jälgida Solarise Apollo kinos. 

Selline ekraanide kaudu peo vahendamine kogukondadele tundub suurepärane idee, mida kindlasti 

tuleks edaspidi jätkata. Sel korral oli nendest ekraanidest palju abi ka olukorras, kus peo 

operatiivstaabi otsusel lauluväljaku täituvuse tõttu piletimüük lõpetati. 

Puuetega inimeste kaasamine juubelipeole 
Kultuuriministeeriumi ja juubeliaasta koostöös pühendati palju tähelepanu ka puuetega inimeste 

senisest suuremale ja paremale kaasamisele juubelilaulu- ja tantsupeol. 

Juubeliaasta projektijuhi initsiatiivil muudeti tantsupeo etendus nägemispuuetega inimestele 

nähtavaks – koostati taktiilne Tantsupeo teatmik, tagati kirjeldustõlge tantsupeo peaproovis ning 

lisati kirjeldustõlge ERR-i ülekandele. 
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Laulupeo kontsertide puuetega inimestele ligipääsetavaks muutmiseks koostati juubeliaasta 

projektijuhi eestvedamisel punktkirjas laulupeo kava, tagati viipekeeletõlge, korraldati ERR-iga 

koostöös subtiitrid ETV ülekandele, tagati füüsiline ligipääsetavus liikumispuudega inimestele ning 

paigaldati peopaikade ühe sissepääsujuurde infotelk, millest jagati teavet puuetega inimestele. 

Kodarraha. 
Juubeliaastal oli eesmärk ära märkida laulu- ja tantsupeo liikumisele oma olulise panuse andnud 

inimeste tegevus ning tunnustada neid kestva panuse eest liikumise hoidmisel ja edasikandmisel. 

Selleks loodi eraldi tunnustus, laulu- ja tantsupeo kodarraha, mille statuudi koostasid Eesti Laulu- ja 

Tantsupeo SA (Juubeliaasta), Eesti Kooriühing ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts. 

Laulu- ja tantsupeo nädalal, neljapäeval, 4. juulil avaldati presidendi roosiaias austust 63 loojale, 

juhile ja korraldajale, tänu kelle pühendumusele on laulu- ja tantsupidu täna selline, nagu ta on. 

Eesmärk on anda kodarrahad, laulu- ja tantsupeo liikumise kõrgeimad tunnustused, üle järgmistele 

laureaatidele igal üldlaulu- ja tantsupeo toimumise aastal.  

Laulupidu 150 ja Rahvusülikool 100. 
Juubeliaasta ja Rahvusülikooli koostöös toimus 31. oktoobril laulu- ja tantsupeo liikumise mõju 
käsitlev teemaõhtu „Kas laulupidu kõlab ka 100 aasta pärast eesti keeles“. Õhtu esimeses pooles 
tegid sisukad ettekanded Tartu Ülikooli kultuuriteaduste professor ja UNESCO õppetooli hoidja 

Kristin Kuutma, Tartu Ülikooli doktorant Caroline Haubold ja magistrant Triin Arak ning professor 

Marju Lauristin, kelle ettekande pealkiri oli „Laulupeo kestlikkusest“ ning mis toetus 2013. aastal läbi 
viidud suurele sotsioloogilisele mõju-uuringule. Lisaks toimus debatt, millel osalesid laulu- ja 

tantsupidude hoidja ja suunaja Aet Maatee, professor Kristin Kuutma, professor Marju Lauristin ning 

professor Margit Sutrop. 
Pidude digijäädvustamine. 
Üheks juubeliaasta ülesandeks on olnud ka pidude pärandi digiteerimine ning andmebaasi loomine. 

Valminud on andmemudel ning toimub andmete korrastamine. Eesmärk on jõuda esimese etapiga 
lõppkasutajate testrühmani veel enne juubeliaasta lõppu. Töö mahukuse ja keerukuse tõttu liigub 

see arendus siiski edasi ka veel järgmistesse aastatesse, haakudes tõenäoliselt ka digikultuuriaasta 

ideedega. Andmebaasi tehniliseks teostajaks on Archaeovision OÜ. 

Juubeliaasta tulevikufoorum. 
9. detsembril korraldas juubeliaasta Tallinna kinos Cinamon Kosmos laulu- ja tantsupeo 

tulevikufoorum, mille eesmärkideks oli kirjeldada laulu- ja tantsupeo liikumise laiemat kandepinda ja 

selle mõjusid; kirjeldada erinevatele kaasatud osapooltele hetkeolukorda ja võimalikke 

tulevikustsenaariumeid ning tekitada ühiskonnas laiem arutelu laulu- ja tantsupeo traditsiooni rolli 

üle ühiskonnas. Foorumist korraldas juubeliaasta toel otseülekande Postimehe veeb. Foorum oli 

jagatud teemaplokkideks ning liikus läbi laulu- ja tantsupeo liikumise erinevate kihtide, pakkudes 
lisaks sisukatele paneeldiskussioonidele oma vaadet liikumise rollist Eesti kaitsetahte, 

kodanikuühiskonna ning sidusa ja toetava ühiskonna, samuti hariduselu ning kohaliku elu 

kujundajana.  
Juubeliaasta lõpp 
Laulu- ja tantsu juubeliaasta lõpusündmus toimus tähenduslikul kuupäeval, 12. detsembril, mil 

möödus 111 aastat Gustav Ernesaksa sünnist.  
Nii nagu juubeliaasta tervikuna senistest teema-aastatest mõnevõrra erines, omades ülisuurt, 

nähtavat ja mõjukat kesktelge juubelipeo näol, nii oli ka aasta lõpetamine selgelt senisest erinev. 

Juubeliaasta lõppes laulu- ja tantsupeo liikumist aastakümneid vedanud väärikate kollektiivijuhte 

austamisega, kellele anti muusikalis-lavastuslikul sündmusel Eesti Muusika ja Teatriakadeemia uues 
saalis üle erilised titaanist ja hõbedast valmistatud tänumärgid ning cd-plaadid juubelipeo 

muusikaga. Omapärane telg tekkis juubeliaasta alguse ja lõpu vahel, kuna aasta kuulutati avatuks 

EMTA kammersaalis ning lõpetati juubeliaastal valmis saanud EMTA suures saalis. 
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 4. Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetusprogrammist   
       2019.aastal. 
Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide riiklikus toetusprogrammis on ka käesoleval aastal 

järgitud programmiuutmisega seonduvaid rakendusi. Programm vaatleb eraldi kollektiivi juhti ning 

kollektiivi, pakkudes programmis mitmeid erinevaid alternatiivseid lahendusi. Menetlemine on 

muutunud elektrooniliseks, programm hooajaliseks ning menetlemist korraldavad Eesti Laulu- ja 

Tantsupeo SA koostöös Eesti Kooriühingu ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga. 

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide riiklikust toetusest õppestipendiumite 

väljamaksmiseks 2019. aastal eraldas ELT SA Eesti Kooriühingule 523 stipendiumi välja maksmiseks 
178 150€,  Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsile 397  stipendiumi välja maksmiseks 127 550€. 

 
Laulu - ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide riiklikust toetusest kollektiividele otse- ja/või 
väljunditoetuse väljamaksmiseks 2019. aastal eraldas ELT SA 1886 kollektiivile otsetoetusteks 
 650 070€. 

 Eesti Kooriühingule 906 kollektiivile kogusummas  313 055€, millest: 
• Otsetoetust 826 kollektiivile kogusummas 276 710€. 

• Otse –ja väljunditoetust 57 kollektiivile kogusummas 19 095€. 

• Kollektiivi juhi palgatoetust 23 kollektiivile kogusummas 17 250€. 

 
 

 Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsile 980 kollektiivile kogusummas 337 015€ 

• Otsetoetust 959 kollektiivile kogusummas 321 265€. 

• Kollektiivi juhi palgatoetust 21 kollektiivile kogusummas 15 750 € . 
 

Rahaeraldus kollektiivide toetusprogrammi menetluskuludeks Eesti kooriühingule ja Eesti 

Rahvamuusika ja Rahvatantsu Seltsile kokku 43 200 € . 

 

 Aastal 2019 oli kogu programmi eraldistemaht kokku 998 970 €. 
 

5. Sihtasutuse põhilised majandusnäitajad ja tegevuse juhtimine. 
 

2019.a. moodustasid sihtasutuse kogutulud 6059751 eurot millest 59,7 % e. 3619548 eurot 

oli riigieelarveline finantseerimine, 37,8 % e. 2 290 203 eurot müügitulu ja 2,5% e. 150 000 

eurot sponsorlusena toitlustamise maksumus väljakutel. 

2019.a. kulud kokku  moodustasid 5 275 255 eurot,  mis sisaldab 955 770 euro suuruses  

edasikandmisele kuulunud sihtfinantseerimist. 

2019.a. töötas sihtasutuses 9 põhikohaga töötajat. 

 

6. Finantssuhtarvud. 
 

Sihtasutuse 2019 aasta majandusaasta tulem moodustas 785 967 eurot.  

Vastav näitaja 2018.a. moodustas  - 58 848 eurot ja 2017.a. moodustas -276 753 eurot. 

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 2019.a.a oli 13,2 korda, 2018.a. oli 18,33 korda, 

2017.a. – 20,68 korda. 
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Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 1 584 466 763 532 2

Nõuded ja ettemaksed 101 944 53 983 3

Kokku käibevarad 1 686 410 817 515  

Kokku varad 1 686 410 817 515  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 127 532 44 604 5

Kokku lühiajalised kohustised 127 532 44 604  

Kokku kohustised 127 532 44 604  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 772 911 831 759  

Aruandeaasta tulem 785 967 -58 848  

Kokku netovara 1 558 878 772 911  

Kokku kohustised ja netovara 1 686 410 817 515  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 3 769 548 1 538 631 6

Tulu ettevõtlusest 2 290 204 268 800  

Kokku tulud 6 059 752 1 807 431  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused -1 706 712 -863 395 6

Mitmesugused tegevuskulud -2 456 730 -500 030 7

Tööjõukulud -1 111 814 -502 854 9

Kokku kulud -5 275 256 -1 866 279  

Põhitegevuse tulem 784 496 -58 848  

Intressitulud 1 471 0 10

Aruandeaasta tulem 785 967 -58 848  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 784 496 -58 848  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -47 961 -28 218  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 82 928 2 351  

Kokku rahavood põhitegevusest 819 463 -84 715  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekunud intressid 1 471 0 10

Kokku rahavood investeerimistegevusest 1 471 0  

Kokku rahavood 820 934 -84 715  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 763 532 848 247 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 820 934 -84 715  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 584 466 763 532 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 831 759 831 759

Aruandeaasta tulem -58 848 -58 848

31.12.2018 772 911 772 911

Aruandeaasta tulem 785 967 785 967

31.12.2019 1 558 878 1 558 878
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2019.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardite nõuetega. Eesti finantsaruandluse

standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendab Avaliku sektori finantsarvestuse ja

-aruandluse juhend. Avaliku sektori finantsarvestuse-ja aruandluse juhend lähtub Eesti finantsaruandluse standardist. Avaliku

sektori finantsarvestuse-ja aruandluse juhendis kirjeldatud arvestusmeetodid tulenevad raamatupidamise seadusest ja

raamatupidamise toimkonna juhenditest (RTJ), samuti rahvausvahelisest avaliku sektori raamatupidamise standarditest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. 

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse arvelduskontol olevaid rahalisi vahendeid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne

saadaoleva summa nimiväärtusega.

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni

tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma

nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga,

välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse – sellisel juhul

amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku eluea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi maksed

jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks. 

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud ning muud kohustused) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks

võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel

kohustustelt intressikulu sisemise intressimäära meetodil.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast või kui sihtasutusel

pole tingimusteta õigust kohustuse tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne

sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk; kui eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk,

kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna vastava riski kadumisel. Toetust kajastatakse bilansis esmakordselt raha ülekandmisel või laekumisel

või sihtfinantseerimisega seotud nõuete, kohustiste, tulude ja kulude arvelevõtmise kuupäeval. Sihtfinantseerimise tulu ja selle arvel tehtud

kulu või põhivara soetust kajastatakse mõlemaid eraldi.

Kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid selle arvel ei ole veel kulutusi tehtud, kajastatakse saadud vahendid ettemaksena. Kui

sihtfinantseerimise saamisega seotud kulutused on tehtud ja puudub sisuline toetuse laekumata jäämise risk, kuid toetus on veel laekumata,

kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena. Mittesihtotstarbelist finantseerimist kajastatakse  sihtfinantseerimise saaja poolt tuluna ja

sihtfinantseerimise andja poolt kuluna hetkel, kui toetus on saadud.

Tegevustoetuse korral võib toetuse saaja seda kasutada suuremal määral oma äranägemisel, sh kas tegevuskulude või investeeringute

soetamiseks. Toetusega võib kaasneda aruandlus tehtud kulutuste kohta, kuid see võib ka puududa. Eelarve aasta lõpuks järelejäänud raha

võib nõuda tagasi, kuid sageli jäetakse saajale järgmise perioodi kulutuste katteks. Tegevustoetusi kajastatakse kassapõhiselt.
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Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist

kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt

määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui

teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Piletimüügitulu kajastatakse müügihetkel saadud

ettemaksena ning kantakse tuludesse ürituse toimumise perioodis. 

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Seotud osapooled

Seotud osapooltena käsitletakse:

1) Juhatuse ja nõukogu liikmed

2) punktis 1 nimetatud isikute lähedased pereliikmed ning kõigi eelmainitud isikute poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all

olevad majandusüksused.

Raamatupidamise aastaaruandes avalikustatakse tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja olulised soodustused. Muude

seotud osapooltega tehtud tehingute osas avalikustatakse raamatupidamise aastaaruannetes informatsioon nende tehingute kohta, mis ei

vasta õigusaktidele või sihtasutuse sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Riigikassa 1 584 466 763 532

Kokku raha 1 584 466 763 532
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 2 015 2 015  

Ostjatelt laekumata

arved
2 015 2 015  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
96 702 96 702 4

Ettemaksed 3 227 3 227  

Tulevaste perioodide

kulud
3 227 3 227  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
101 944 101 944  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 4 789 4 789  

Ostjatelt laekumata

arved
4 789 4 789  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
43 565 43 565 4

Ettemaksed 5 629 5 629  

Tulevaste perioodide

kulud
5 629 5 629  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
53 983 53 983  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks   21

Käibemaks 8 835 9 609

Üksikisiku tulumaks 11 561 9 153

Sotsiaalmaks 19 407 14 839

Kohustuslik kogumispension 1 084 759

Töötuskindlustusmaksed 1 243 874

Ettemaksukonto jääk 87 867  33 956  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 96 702 33 295 43 565 25 646
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 30 759 30 759  

Võlad töövõtjatele 14 509 14 509  

Maksuvõlad 33 295 33 295 4

Saadud ettemaksed 48 969 48 969  

Muud saadud ettemaksed 48 969 48 969  

Kokku võlad ja ettemaksed 127 532 127 532  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 10 033 10 033  

Võlad töövõtjatele 8 925 8 925  

Maksuvõlad 25 646 25 646 4

Kokku võlad ja ettemaksed 44 604 44 604  

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 2 468 517 650 366

sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks 955 770 840 000

muu sihtotstarbeline finantseerimine 345 261 48 265

Kokku annetused ja toetused 3 769 548 1 538 631

sh eraldis riigieelarvest 3 619 548 1 502 866

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2019 2018

Rahaline annetus 3 619 548 1 538 631

Mitterahaline annetus 150 000 0

Kokku annetused ja toetused 3 769 548 1 538 631

 

 

Rahalise toetusena saadi riigieelarvest Kultuuriministeeriumi sihtfinantseeringud, 

millest vahendusena suunati kokku 955770 eurot - Eesti Koorühingule 491205 ja Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsile 464565 eurot 

ja tegevustoetusteks 750942  eurot.  

Antud tegevustoetused jagunesid kahte rühma : stipendiumid ja tegevustoetused. 

Stipendiume maksti Laulu- ja Tantsupeo ettevalmistuse ja korraldusega seotud isikutele summas 51176 eurot 

 

Tegevustoetuseks jagati 699766 eurot: 

Kohalikud omavalitsused ja nende liidud - 618220 eurot 

Muud Laulu- ja Tantsupeo ettevalmistuse ja korraldusega seotud ühingud ja liidud - 81546 eurot 

 

Mitterahalise toetusena on 2019.a. toimunud XXVII laulu-ja XX tantsupeo osalejate kulud lõunasöögile välisööklates, mis kaeti mitterahalise 

sihtfinantseerimise korras järgnevate koostööpartnerite poolt: Põltsamaa Felix AS, Premia Tallinn Külmhoone AS ja Eesti Leivatööstus AS. 

2019.a. toimus peoliste toitlustamine koostööpartnerite poolt kokku 150000 euro ulatuses sh.: 

1. Supipõhi 70000 eurot; 

2. Magustoit ja jäätis 70000eurot; 

3. Leivatooted- 10000 eurot.
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Juhtkonna hinnangul on toetustega seotud tingimused bilansipäeva seisuga täidetud ning toetused ei kuulu aruande koostamise

seisuga tagastamisele.

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2019 2018

Üür ja rent 44 700 44 555

Mitmesugused bürookulud 59 639 47 089

Lähetuskulud 2 881 9 337

Koolituskulud 1 200 2 578

Riiklikud ja kohalikud maksud 7 2 415

Laulu-ja tantsupeo kulud 2 289 370 385 196

Muud 58 933 8 860

Kokku mitmesugused tegevuskulud 2 456 730 500 030

Muude tegevuskulude üüri ja rendi kuludena on kajastatud ruumide ja sõiduauto kasutusrendi kulusid ja kulutusi ruumide kütteks ja

elektrienergiaks.

Mitmesuguste bürookuludena kajastuvad kogu büroo tegevuseks tehtud administreerimiskulud.

Lisa 8 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2019 2018

Kasutusrendikulu 39 889 42 871

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2019 31.12.2018

12 kuu jooksul 11 465 15 020

1-5 aasta jooksul 23 467 0

Sihtasutus rendib kasutusrendi tingimustel bürooruume ja transpordivahendeid.

Kasutusrendikulusse on arvestatud bürooruumide rent ja sõiduauto kasutusrendi kulu.

Aastal 2019 sõlmiti uue sõiduauto kasutusrendi leping kehtivusega kuni 2023.

12 kuu kasutusrendi kulu koosneb sõiduauto aastamaksest ning ruumide rendi etteteatamistähtajast tulenevast kahe kuu rendi kulust.
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Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 831 342 375 845

Sotsiaalmaksud 280 445 126 525

Muud 27 484

Kokku tööjõukulud 1 111 814 502 854

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 9 9

Võlaõiguslike lepingute alusel on sihtasutus aruandeperioodil arvestanud ja maksnud tasusid 570 590 eurot kokku 367 isikule, aastal 2018

on arvestatud kokku tasusid 100 856 eurot 164 isikule.

Lisa 10 Intressitulud
(eurodes)

 2019 2018

Intressitulu hoiustelt 1 471 0

Kokku intressitulud 1 471 0

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 68 460 55 204

Laulupeo konseptsiooni väljatöötamise meeskonna tasu 0 2 000

Juubelitoetus 0 715

Sihtasutuse juhatus on üheliikmeline, nõukogu on üheksa liikmeline.
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA (sihtasutus) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2019 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 31.12.2019 ning sellel kuupäeval lõppenud

aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

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 finantsaruandluse standardiga 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.

/digitaalselt allkirjastatud/

Ree Teinberg

Vandeaudiitori tegevusloa number 625

Audit & Consult OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 280

Telliskivi tn 60/1, Tallinn, Harju maakond, 10412
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Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala
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Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6273120
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