
Tallinna Linnavalitsuse 

13. novembri 2019 määruse nr 32 

„2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused” 

LISA 6 

 
Kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse 

toetuse määramise lisatingimused 
 
 
 

 

1. Valdkonna eesmärgid: 

1.1 Tallinna linna täisealiste elanike kultuuri- ja loometegevuse tasakaalustatud areng;  
1.2 traditsioonide säilitamise ja uuenduslike algatuste kaudu saavutatud linna kultuurikalendri 
mitmekesisus;  
1.3 laiemale avalikkusele suunatud rahvakultuur ja rahvusvähemuste kultuuritegevus. 

 
2. Eesmärkide saavutamise indikaatorid: 

2.1 tegevustes või projektis osalejate ja/või publiku arv;  
2.2 valdkonna prioriteete järgivate tegevuste või projektide osakaal kõigist ameti toetatud 
tegevustest või projektidest;  
2.3 laulu- ja tantsupeoprotsessis osalevate Tallinna kooride, orkestrite ja rahvatantsurühmade 
(edaspidi kollektiivid) arv. 

 
3. Valdkonna prioriteedid:  
3.1 kultuuriorganisatsioonide ja -kollektiivide toetamine valdkondades, mis ei kattu Tallinna 
Kultuuriameti hallatavate asutuste tegevustega;  
3.2 laulu- ja tantsupeoprotsessis ning Tallinna laulu- ja tantsupäevadel osalevate kollektiivide 
tegevus;  
3.3 poolprofessionaalsete kooride jt muusikakollektiivide tegevuse toetamine; 

3.4 rahva- ja pärimuskultuuri toetamine; 

3.5 traditsioonilised jätkusuutlikud kultuuriüritused; 

3.6 rahvusvähemuste kultuuriseltside omakultuuriline tegevus; 

3.7 kultuurikalendrit mitmekesistavad uuendusmeelsed algatused. 
 

4. Linna traditsiooniliste kultuuriürituste järjepidevuse tagamiseks ja linna kultuurikalendri 
mitmekesistamiseks eelistatakse:  
4.1 festivale, mis kuuluvad rahvusvahelistesse võrgustikesse;  
4.2 tegevusi ja projekte, mis tutvustavad ning teadvustavad linna kultuuriloolist eripära, 
rahvuskultuuri ja vaimset pärandit;  
4.3 projekte, mis on jätkusuutlikud ja on muutunud linna traditsiooniliseks kultuurisündmuseks; 

4.4 projekte, millega tähistatakse tähtpäevi ja linnale olulisi sündmusi; 

4.5 tegevusi ja projekte, millel on suurem sihtrühm, publiku või osavõtjate arv. 
 

5. Laulu- ja tantsupeoprotsessis, Tallinna laulu- ja tantsupäevadel osalevatele kollektiividele ja 
poolprofessionaalsetele kooridele ja muusikakollektiividele eraldatavate tegevustoetuste andmisel 

lähtutakse järgmisest:  
5.1 eelistatakse laulu- ja tantsupeoprotsessis osalevaid kollektiive, kes osalesid viimasel üldlaulu- 
ja tantsupeol või tegutsevad uue peo ettevalmistamise kava kohaselt, ja/või Tallinna laulu- ja 
tantsupäevadel osalevaid kollektiive;  
5.2 poolprofessionaalsete kooride ja muusikakollektiivide puhul arvestatakse nende eelmise hooaja 
tegevuste kokkuvõtet ja uue hooaja tegevuskava (kontsertide ja avalike esinemiste arv, salvestused 

jm tegevused ning repertuaar). Tegevustoetuse taotluses välja toodud tegevuste kirjeldus peab 
olema piisav hinnangu andmiseks toimunud ja planeeritud tegevustele;  
5.3 toetust taotlev kollektiiv peab olema registreeritud juriidilise isikuna ja peab olema töötanud 
kvalifitseeritud juhendaja juhtimisel vähemalt ühe aasta; 
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5.4 toetust taotlevas kooris on vähemalt 16 lauljat, orkestris vähemalt 12 orkestranti ja 
rahvatantsurühmas vähemalt 12 tantsijat;  
5.5 taotlused võetakse vastu organisatsioonipõhiselt ning kõigi organisatsioonis tegutsevate 
kollektiivide tegevused esitatakse ühes taotluses;  
5.6 taotlused võetakse vastu tegevustoetuse taotluse vormil ja tegevustoetuse taotluse esitamise 
tähtajaks. 

 

6. Rahvusvähemuste kultuuriseltside omakultuurilise tegevuse toetamisel eelistatakse tegevusi ja 
projekte, mis:  
6.1 tutvustavad avalikkusele rahvusvähemuse kultuuri, keelt ja traditsioone; 

6.2 säilitavad rahvuse etnilist eripära kultuurilise tegevuse kaudu. 
 

7. Toetuse taotluste esitamise ajakava 2020. aastal:  
7.1 punktis 5 sätestatud tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 17. veebruar (toetusi antakse 
üks kord aastas);  
7.2 tegevusteks alates 1. veebruarist esitatakse taotlus 17. detsembriks 2019;  
7.3 tegevusteks alates 1. aprillist esitatakse taotlus 17. veebruariks; 

7.4 tegevusteks alates 1. juulist määrab taotluse esitamise tähtajad Tallinna Kultuuriamet. 

[RT IV, 23.04.2020, 11 - jõust. 26.04.2020] 

7.5 [Kehtetu - RT IV, 23.04.2020, 11 - jõust. 26.04.2020] 
 

8. Lisaks lisas 1 nimetatule ei anta toetust kasumile orienteeritud kommertsürituste korraldamise 
kuludeks. 
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