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• UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kantud Laulu- ja 
tantsupeo traditsiooni kui unikaalse ning eestimaalastele olulise 
kultuurinähtuse jätkusuutlikkuse tagamine.

• Luua osaline panus laulu- ja tantsupeo protsessi kindlustamiseks.

• Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivijuhtide 
väärtustamine, pakkudes kollektiivi juhtide tööandjatele saada riiklikku 
abi juhendajate töötasustamisel, andes neile võimaluse juhendajatele 
töötasu tõusuks s.h kehtestades miinimum töötasumäära.

• Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivijuhtide 
töötasustamise maastiku korrastamine.

Toetusmeetme eesmärgid



• 2018 - Eesti Koorijuhtide Liidu pöördumine Kultuuriministeeriumisse.

• 2019 - Mõttekoja Praxis uuring: Rahvatantsurühmade, 

rahvamuusikakollektiivide, kooride ja orkestrite finantsmajandusliku 

olukorra ning juhendajate sotsiaalse kindlustatuse analüüs.

• 2019 - Laulu- ja tantsupeoliikumise tulevikufoorum.

• 2019 - Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, Eesti Kooriühing, Eesti Rahvatantsu 

ja Rahvamuusika Seltsi, Eesti Koorijuhtide Liidu, Eesti Muusikaõpetajate 

Liidu ettepanek laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide 

juhendajate palgatoetuse meetme väljatöötamiseks.

Toetusmeetme kujunemisest



• 2020 – KUM toetusmeetme ettepaneku esitamine RES 2021

• 2020 - Toetusmeetme määruse väljatöötamine

• 2021 – Toetusmeetme kinnitamine ministri poolt
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• Toetust saab küsida koor, rahvatantsurühm, rahvamuusikakollektiiv, 
puhkpilli-, sümfoonia-, sümfoniett- või keelpilliorkester ehk juhendaja 
tööandja.

• Kollektiiv peaks olema osalenud toetuse taotlemisele eelnenud noorte 
või üldlaulu- ja tantsupeol või nende ettevalmistusprotsessis või 
maakondlikul laulu- ja tantsupeol või valdkondlikul liigipeol.

• Kollektiiv peaks olema tegutsenud vähemalt üks hooaeg.

• Kollektiivide koosseisu miinimum suurused on valdkonnaga kokku 
lepitud ja fikseeritud määrusesse.

• Kollektiiv tegutseb vähemalt miinimum koormusega 2 kontakttundi 
nädalas (2x45 min). Kontakttunni mõiste sisse on arvestatud ka tunniks 
ettevalmistamise aeg, mille kohta eraldi arvestust ei peeta.

Toetuse taotlejal peavad olema täidetud järgmised tingimused



• Kollektiivil peab olema juhendajaga sõlmitud tööleping.

• Toetuse saamise tingimuseks on, et kollektiivijuhile makstakse 
kontakttunni eest tasu, mis on tuletatud Kultuuriministeeriumi ja TALO 
miinimum brutopalga määrast ehk 15,5 eurot kontakttunni eest 
(kontakttund 45 min, täiskoormus 84 kontakttundi kuus).

• Koorijuhil, rahvatantsurühma juhendajal ja puhkpilliorkestrijuhil peab 
olema kollektiivi liigile vastav kutse kutseseaduse tähenduses.

• Rahvamuusikakollektiivi juhendajatel, sümfoonia-, sümfoniett- ja 
keelpilliorkestri juhtidel on kollektiivi liigile vastava katusorganisatsiooni 
poolt esitatud pädevustunnistus.
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• Toetust eraldatakse kuni 50% ulatuses kollektiivi juhendamise eest 
makstavast kontakttunni tasust, millele lisanduvad sotsiaalmaks ja 
töötuskindlustusmakse.

• Ühe kontakttunni eest ei maksta rohkem kui miinimum kontakttunni 
kahekordne maksumus, millele lisanduvad sotsiaalmaks ja 
töötuskindlustusmakse.

• Tööjõukulu hulka arvestatakse ka puhkusetasu kuni 56 kalendripäeva 
eest aastas.

Toetuse suurus



• I taotlusvoor 1.03-31.03.2021 (maksed tehakse tagasiulatuvalt 
1.01.2021 seisuga)

• II taotlusvoor 01.08-31.08.2021 (maksed tehakse tagasiulatuvalt 
1.04.2021 seisuga)

• Aastast 2022 toimub toetuse taotlemine üks kord aastas, taotlusvoor 
1.-30. oktoobrini.

Taotlusvoorud 2021



• 2021. aasta toetusmeetme maht on 2,7 miljonit eurot

• 2022. aastaks on planeeritud 4,5 miljonit eurot. 

• 2023. aastaks on planeeritud 5,8 miljonit eurot. 

Toetusmeetme eelarve 
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