Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide tegevustoetuse programmi alaprogramm:
ÕPPESTIPENDIUMI TINGIMUSED 2016/2017 kinnitatud tegevusteotuste programmi toimkonnas 20. aprillil 2016

XII noorte laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate
kollektiivijuhtide õppestipendiumi tingimused ja kord
hooajal 2016/2017
Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA (edaspidi ELT SA) koostöös Eesti Kooriühingu (edaspidi KÜ) ning Eesti
Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga (edaspidi ERRS) kuulutab laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate
kollektiivide tegevustoetuse programmi raames välja avaliku stipendiumikonkursi Eestis tegutsevate
kooride, orkestrite, tantsu- ja võimlemisrühmade ning rahvamuusikakollektiivide juhtidele
õppestipendiumi (edaspidi õppestipendium) eraldamiseks.
Õppestipendiumi eesmärk on tagada XII noorte laulu-ja tantsupeo kunstiliselt kõrge tase.
Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja XII noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistamiseks ning
repertuaari omandamiseks. Stipendium eraldatakse hooajaks 2016/2017.
Kollektiivijuhi õppestipendiumi konkurss kuulutatakse avalikult välja ELT SA, KÜ ja ERRS-i kodulehel.
Õppestipendiumi taotlemine toimub laulu- ja tantsupeo elektroonilises registris (LTP register).
ELT SA volitab lepingu alusel õppestipendiumi taotlusi menetlema valdkonna arengut tagavad ühingud
KÜ ning ERRS-i, kes moodustavad taotluste menetlemiseks ekspertidest koosnevad
stipendiumikomisjonid (edaspidi stipendiumikomisjon).

1. Õppestipendiumi taotlemise tingimused 2016/2017
1.1.

Stipendiumi taotlejale esitatud tingimused

Õppestipendiumit taotleb kollektiivijuht laulu-, tantsu- ja rahvamuusikapeo repertuaari omandamise
eesmärgil ühekordselt. Stipendium koosneb kolmest osast ning makstakse taotlejale välja kolmes jaos
(vt.p.3).
Hooajal 2016/2017 lähtub stipendiumikomisjon stipendiumi määramisel järgmistest kriteeriumitest:
KOLLEKTIIVIJUHTIDE ÕPPESTIPENDIUMI ESIMENE OSA:
KOORI-, ORKESTRIJUHID
1.1.1. Kollektiivijuhtide õppestipendiumi esimene osa määratakse KÜ stipendiumikomisjoni
otsusega taotlejale, kes vastab järgnevatele kriteeriumitele:
1.1.1.1. Taotleja juhendatav kollektiiv (koor või puhkpilliorkester või sümfooniaorkester)
osaleb 2017. aastal toimuva XII noorte laulupeo ettevalmistusprotsessis, st on
registreerunud LTP registris XII laulupeole;
1.1.1.2. on soetanud repertuaari omandamiseks õppematerjalid;
1.1.1.3. osaleb õppeseminari(de)l vastavalt oma kollektiivi(de) liigile;
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1.1.1.4. Kollektiivijuhil on


koorijuhi IV – VIII taseme kutse või



orkestrijuhi V- VIII taseme kutse või



erialane ettevalmistus (koorijuht on omandanud muusikapedagoogika või
koorijuhtimise eriala; orkestrijuht on omandanud mõne instrumendi ja/või orkestri
dirigeerimise eriala) või



läbitud vastavasisuline täiendusõpe.

1.1.1.5. Kollektiivijuhil on vähemalt 2-aastane erialane töökogemus viimase 5 aasta jooksul.
RAHVATANTSU-, VÕIMLEMISMISRÜHMADE JA RAHVAMUUSIKAKOLLEKTIIVIDE JUHID
1.1.2. Kollektiivijuhtide õppestipendiumi esimene osa määratakse ERRS-i stipendiumikomisjoni
otsusega taotlejale, kes vastab järgnevatele kriteeriumitele:
1.1.2.1. Taotleja juhendatav kollektiiv osaleb 2017. aastal toimuva XII noorte tantsupeo või
rahvamuusikapeo ettevalmistusprotsessis, st on registreerunud LTP registris XII
noorte tantsupeole või rahvamuusikapeole;
1.1.2.2. on soetanud repertuaari omandamiseks õppematerjalid;
1.1.2.3. osaleb õppeseminari(de)l vastavalt oma kollektiivi(de) liigile;
1.1.2.4. Rahvatantsurühma juhil on:


tantsuspetsialisti V – VIII taseme kutse ja vähemalt 2-aastane pidev erialane
töökogemus viimase 5 aasta jooksul või



erialane kõrg- või eriharidus ja vähemalt 2-aastane erialane töökogemus viimase 5
aasta jooksul või



erialase hariduse mitteomamisel vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase
10 aasta jooksul ja selle aja vältel läbitud tantsualane koolitus (v.a. tantsupidude
repertuaariseminarid).

1.1.2.5. Võimlemisrühma juhil on


erialane kõrg- või eriharidus ja vähemalt 2-aastane erialane töökogemus viimase 5
aasta jooksul või



erialase hariduse mitteomamisel vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase
10 aasta jooksul ja selle aja vältel läbitud erialane koolitus

1.1.2.6. Rahvamuusikakollektiivi juhil on


muusikaalane kõrg- või eriharidus ning omab vähemalt 2-aastast töökogemust
muusikuna või kollektiivi juhina või
2

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide tegevustoetuse programmi alaprogramm:
ÕPPESTIPENDIUMI TINGIMUSED 2016/2017 kinnitatud tegevusteotuste programmi toimkonnas 20. aprillil 2016



erialase hariduse mitteomamisel läbitud vastav täienduskoolitus ning vähemalt 5aastane töökogemus muusikuna või kollektiivi juhina viimase 10 aasta jooksul.

KOLLEKTIIVIJUHTIDE ÕPPESTIPENDIUMI TEINE OSA:
1.1.3. Kollektiivijuhtide õppestipendiumi teine osa määratakse KÜ ja ERRS-i
stipendiumikomisjoni otsusega taotlejale, kes lisaks punktides 1.1.1 või 1.1.2. sõnastatud
kriteeriumitele
1.1.3.1. osaleb enda juhendatava kollektiiviga XII noorte laulu- ja tantsupeo või
rahvamuusikapeo ettevalmistavatel seminaridel, eelproovides ja ettelaulmistel, tantsimistel või -mängimistel;
1.1.3.2. on omandanud täismahus oma liigi repertuaari;
1.1.3.3. saavutab oma kollektiiviga ettelaulmisel, -tantsimisel või -mängimisel tulemuseks
vähemalt 40% maksimumhindest.
1.1.4. Koori- ja orkestrijuhist stipendiumitaotleja peab ettelaulmisel või -mängimisel oma
kollektiivi ise dirigeerima.
KOLLEKTIIVIJUHTIDE ÕPPESTIPENDIUMI KOLMAS OSA:
1.1.5. Kollektiivijuhtide õppestipendiumi kolmas osa eraldatakse stipendiumikomisjoni otsusega
neile taotlejatele, kelle juhendatav kollektiiv on valitud osalema ja osaleb XII noorte lauluja tantsupeo või rahvamuusikapeo koondproovides, etendustel või kontsertidel, ning
makstakse välja peale peo toimumist.

2. Õppestipendiumi taotluste esitamine ja menetlemine 2016/2017
2.1. Õppestipendiumi taotluste esitamine
Hooajal 2016/2017 stipendiumi taotluste esitamine toimub elektrooniliselt. Taotlusvoor on avatud LTP
registris 9.- 23.mai 2016.a.
Stipendiumi taotlemiseks tuleb stipendiumitaotlus LTP registris nõuetekohaselt täita ja esitada. Taotluse
kohalejõudmise kohta saadetakse teade LTP registris olevale kollektiivijuhi e-posti aadressile.
Hilinenud taotlusi ei menetleta.

2.2. Õppestipendiumite määramine
2.2.1. Stipendiumitaotlusi menetlevad lepingu alusel vastavalt KÜ ja ERRS.
2.2.2. KÜ ning ERRS moodustavad ekspertidest koosnevad stipendiumikomisjonid, mis
kontrollivad stipendiumi taotleja vastavust kehtestatud kriteeriumitele.
2.2.3. Stipendiumi määramise kohta koostatakse kirjalik stipendiumikomisjoni otsus.
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2.2.4. Stipendiumikomisjonide otsused esitatakse kinnitamiseks LTP programmitoimkonnale.
Programmitoimkonna otsused raha eraldamiseks kinnitab ELT SA nõukogu.
2.2.5. Stipendiumikonkursi kokkuvõtted avaldatakse ELT SA, KÜ ja ERRS-i kodulehel. Kõigile
taotlejatele antakse komisjoni otsusest teada LTP registris olevale taotleja e-posti
aadressile.
2.2.6. Stipendiumi kasutamise eesmärk, väljamakse tingimused ning muud tingimused
reguleeritakse stipendiaadi ning KÜ või stipendiaadi ning ERRS-i vahel sõlmitava lepinguga.

3. Õppestipendiumi suurus ja väljamaksmise kord 2016/2017
3.1. XII noorte laulu- ja tantsupeo õppestipendiumi suurus
2016/2017 aasta õppestipendiumi suurus on kuni 450 eurot. Õppestipendium eraldatakse taotlejale
vastavalt protsessis osalemise etappidele ning stipendiumi taotlejale esitatud kriteeriumite täitmisele:
3.1.1. Esimene osa 100 eurot;
3.1.2. Teine osa 250 eurot;
3.1.3. Kolmas osa 100 eurot.

3.2. XII noorte laulu- tantsupeo õppestipendiumi väljamaksmise kord
Õppestipendiumi makstakse stipendiaadile lepingu alusel välja kolmes jaos:
3.2.1. Esimene osa makstakse kehtestatud kriteeriumitest lähtuvalt ning KÜ ja ERRS-i
stipendiumikomisjonide otsuse põhjal välja juunis- juulis 2016;
3.2.2. Teine osa makstakse kehtestatud kriteeriumitest lähtuvalt ning KÜ ja ERRS-i
stipendiumikomisjonide otsuse põhjal välja juunis- juulis 2017;
3.2.3. Kolmas osa makstakse kehtestatud kriteeriumitest lähtuvalt ning KÜ ja ERRS-i
stipendiumikomisjonide otsuse põhjal välja peale peo toimumist juulis 2017.

3.3. Tagasinõue
Stipendiumilepingu rikkumisel või valeandmete esitamisel on KÜ-l või ERRS-il õigus ning ELT SA volitus
leping ühepoolselt lõpetada, jätta maksmata stipendiumi erinevad osad või stipendium tagasi nõuda.

Lisainformatsioon:
Eesti Kooriühing
programmitoimetaja
Aiki Koolmeister
toetus@kooriyhing.ee
telefon 627 4456

Eesti
Rahvatantsu
Rahvamuusika Selts
programmitoimetaja
Elsa Vapper
toetus@errs.ee
telefon 601 5641
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ja Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA
programmitoimetaja
Vaike Rajaste
vaike.rajaste@laulupidu.ee
telefon: 627 3120

