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Millal saab toetust küsida?

Taotlusvooru lahtioleku ajal

01.10.-31.10.2021

Toetuse küsimine aastaks 2022



Kes saavad toetust taotleda? § 4

Toetust saab taotleda 

- juriidiline isik, 

- kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus, 

- ametiasutuse hallatav asutus, 

- Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas tegutsev kool,

kellel on kollektiivi juhendajaga kehtiv tööleping.



Kes on kollektiivi juhendaja? § 5

• kollektiivi juhendaja on koorijuht; rahvatantsurühma juhendaja;

rahvamuusikakollektiivi juhendaja; puhkpilliorkestri 

juht; sümfooniaorkestri või sümfoniettorkestri juht; keelpilliorkestri juht

• kutsetunnistus kutseseaduse tähenduses

• pädevustunnistus (ESOL/ERRS)

• tööleping vähemalt taotletava toetuse perioodiks (kalendriaastaks) 



Kes on kollektiiv? § 4

Kollektiivile esitatud miinimumnõuetele:

1) kooris on vähemalt 16 liiget;

2) rahvatantsurühmas on vähemalt 10 liiget;

3) rahvamuusikakollektiivis on vähemalt 6 liiget (sealhulgas 4 

viisipilli);

4) puhkpilliorkestris on vähemalt 8 liiget;

5) sümfoonia- või sümfoniettorkestris ning keelpilliorkestris on 

vähemalt 12 liiget.



Kollektiivi tööaeg

miinimumkoormus on kaks kontakttundi ühes nädalas 

või 

24 kontakttundi kolmekuulise perioodi jooksul (üle-eestilised kollektiivid) 

Kontakttund on tööaeg, millal kollektiivi juhendaja teeb kollektiiviga

proovi. Üks kontakttund kestab 45 minutit.



Kui suur on kontakttunni maksumus?

Ühe kontakttunni miinimum maksumus on bruto 15.50 eurot.

Toetust eraldatakse kuni kontakttunni kahekordne maksumus ehk

31 eurot.

Tööandjale eraldatakse toetust 50% ulatuses + sotsiaalmaks,

töötuskindlustusmakse.



NB!

- Tööleping (kontakttunni kogus ja hind)

- Kutsetunnistus

- Puhkus

- Kollektiiv

- Proovide aeg



Mis keskkond on TMS?

T toetuste

M menetlemise

S infosüsteem

Süsteemi tellija ja rahastaja Kultuuriministeerium.

Süsteemi arendaja BPW-Consulting.

Süsteemi kasutavad: Kultuuriministeerium, Eesti Rahvakultuuri Keskus, 

Integratsiooni SA Muinsuskaitseamet, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ning 

Haridus- ja Teadusministeerium.



Kust leida?

• https://toetused.kul.ee/et/login

• Eesti Rahvakultuuri Keskuse kodulehelt peatükk „Toetused“

Taotlemine ja aruandmine toimub Kultuuriministeeriumi 

valitsemisala toetuste menetlemise infosüsteemis

• https://www.kul.ee/et/toetuse-taotlemise-ja-aruandluse-

vormid

NB! mitte kasutada Internet Explorerit

https://toetused.kul.ee/et/login
https://toetused.kul.ee/et/login
https://www.kul.ee/et/toetuse-taotlemise-ja-aruandluse-vormid




Kuidas siseneda?

NB! Loe läbi Infosüsteemi kasutajajuhend

• Esmakordsel sisenemisel registreeri end kasutajaks.

• Taotluse esitamiseks saab kasutajaks registreeruda ning sisse 

logida ID-kaardiga ja mobiil-IDga.

• Pärast tuvastamist sisenete süsteemi ja registreerite konto enda 

isikule. Lisaks võite endaga siduda ettevõtteid ehk luua 

ettevõttekonto juhul, kui olete ettevõtte ainuesindaja B-kaardil.



Sain süsteemi sisse ja mis saab edasi?

Taotlusvoor → Tingimused → Taotlus



Kust abi saada?

• TMS tehnilise abi saamiseks kirjuta tms@kul.ee

• Korduma Kippuvad Küsimused - KKK

• Valdkonna katusorganisatsioonide poole

Eesti Kooriühing; Eesti Koorijuhtide Liit; Eesti Puhkpillimuusika Ühing;

Eesti Sümfooniaorkestrite Liit; Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

• Taotluse kirjutamisel 

kersti.sillaots@rahvakultuur.ee ja/või margit.salmar@rahvakultuur.ee

mailto:tms@kul.ee
mailto:kersti.sillaots@rahvakultuur.ee
mailto:margit.salmar@rahvakultuur.ee


Tänan tähelepanu eest!

Koostöösoovidega

Toetusmeetmete osakond


