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XXVII laulupeo ja XX tantsupeo “Minu arm”
ettevalmistamine ja läbiviimine aastatel 2018 - 2019
Tegevuste kirjeldus maakonna tasandil
o Maakonna laulu- ja tantsupeo komisjon valib 2019. aastal toimuva XXVII laulupeo
ja XX tantsupeo (LTP) maakonna kuraatori. Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus
(ELT SA) sõlmib maakonna poolt valitud kuraatoriga töövõtulepingu peo
ettevalmistusperioodiks 2018– 2019.
o Maakonna komisjon otsustab, millise organisatsiooni arvele kantakse ELT SA
eelarvesse planeeritud toetussummad 2019. aasta LTP akrediteeritud osalejate
sotsiaalkulutuste katmiseks (transpordikompensatsioon, majutuskohtade
turvakompensatsioon);
o Erinevate kommunikatsioonivõrgustike loomine, mille kaudu toimub aktiivne, pidev
infoliikumine ja koostöö.

XXVII laulupeo ja XX tantsupeo maakonna kuraatori vastutus:
o Kuraator vastutab peo ettevalmistamise ja tegevuskava elluviimise eest
maakonnas;
o Kuraatori vastutus tuleneb maakonna komisjoni otsustest ja ta on nende otsuste
täideviija;
o Kuraatoril on volitus võtta LTP maakonna komisjoni nimel vastu otsuseid
kriisiolukordades.

XXVII laulupeo ja XX tantsupeo ettevalmistusel maakonna tasandi
põhitegevused:
o Korraldab LTP alase informatsiooni liikumise erinevatel tasanditel;
o Koostab maakonna komisjonile LTP-ga seotud tegevuste kava ja eelarve projekti;
o Korraldab koostööd erinevate tasandite ning institutsioonide vahel;
o Korraldab kohtadel LTP-ga seonduvate materjalide toimetamise maakonna peol
osalevate kollektiivideni (sh õppematerjalid jms);
o Valmistab ette ja viib läbi koostöös ELT SA-ga laulu- ja tantsupeo maakondlikud
eelproovid;
o Valmistab ette ja viib läbi 2019.a. laulu- ja tantsupeo tule teekonna maakonnas;
o Korraldab oma maakonna peoliste tulemise ja turvalise osalemise peonädalal
Tallinnas;
o Teostab peojärgse analüüsi ja kokkuvõtete tegemise.
I etapp: ajavahemikul veebruar kuni oktoober 2018
LTP õppeprotsess.
Maakonna laulu- ja tantsupeo kuraator saab juurdepääsu ELT SA andmebaasile, kust
saab jälgida oma maakonna peole registreerunud kollektiivide kohta infot.
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Kuraator
o tagab õppematerjalide jaotuse ja jõudmise oma maakonna kollektiivideni;
o vastutab repertuaarikoolituste info ning peo sisulise info õigeaegse edastamise
eest kollektiivijuhtidele;
o korraldab vajadusel kollektiivijuhtidele ühise transpordi õppeseminaridele sõiduks;
o aitab korraldada koolitused laulu- ja tantsupeo kollektiivijuhtidele aastal 2018:

II etapp: ajavahemikul september 2018 kuni juuni 2019
Maakondlike/linnade eelproovide planeerimine ja läbiviimine
ELT SA, koostöös maakonna kuraatoriga, koostab maakondlike eelproovide täpse ajalise
kalenderplaani (juuni-september 2018);
- ELT SA katab klaverisaatjate ja LTP liigijuhtide, assistentide, dirigentide töötasu ja
transpordikulu.
Maakonna kuraator:
- koostab maakonnas toimuvate eelproovide kulueelarve ning korraldab rahade
taotlemise;
- kindlustab maakonnas eelproovide läbiviimiseks vajalikud ruumid ja katab nende
rendikulud;
- tagab eelproovide toimumise kohtadel, samuti kollektiivide jõudmise õigel ajal
õigesse eelproovi;
- leiab eelproovidesse klaverisaatjad, vajadusel tellib tehnilised vahendid
(helitehnika, pult, klaver).
III etapp: ajavahemikul märts kuni juuni 2019
Ettevalmistavate tegevuste teostamine oma maakonna LTP kollektiivide viimiseks
Tallinnasse XXVII laulupeo ja XX tantsupeole, sh nn. turvatsoonide loomine
majutuskohtade baasil.
- LTP toimumise eel loob maakonna komisjon alatoimkonnad ning määrab
toimkondade juhid, kes tegelevad korralduslike ettevalmistustega Tallinnas.
- Majutusjuhid, majade staapide juhid peavad läbirääkimisi peo eel neile määratud
majutuskohtade koolide juhtkondadega. Koostatakse koolimajade kasutusplaanid.
- Toitlustusjuht kohtub majutuskohtades toitlustust korraldavate toitlustusteenuse
pakkujatega, vajadusel kooskõlastab hommiku- ja õhtusöögi menüüd.
Maakonna LTP komisjon:
- tellib turva- ning meditsiiniteenuse majutuskohtadesse;
- korraldab osalejate transpordi peole ja tagasi;
- korraldab LTP rongkäigu tarvis oma maakonna kolonni omanäolise ja
atraktiivse kujundamise ning vajaliku atribuutika tellimise (rongkäigu
kujunduselemendid kooskõlastatakse ELT SA rongkäigu
korraldusmeeskonnaga);
- lepib ELT SA-ga kokku ja korraldab LTP alast PR kampaaniat maakonna
tasandil (maakonnalehed ja kohalikud raadio-, tele- ja online kanalid,
sotsiaalmeedia jne);
- korraldab oma maakonna tasandi tegijaid (juhendajad, kollektiivid,
omavalitsused) tutvustavate materjalide koostamist maakonna
meediakanalite, rongkäigu ning peo ülekannete tarbeks ERR kanalites;
- korraldab osalejate akrediteerimise laulu- ja tantsupeole (juunis 2019).
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Akrediteerimisakti alusel:
o eraldatakse peol osalejatele ELT SA poolt peo eelarvest
transpordikompensatsioon vastavalt peole akrediteeritud osalejate
arvule;
o eraldatakse peol osalejatele ELT SA poolt käepaelad, mis tagavad
võimaluse pääsuks esinemispaikadesse. Käepael on tunnuseks tasuta
liiklemisel Tallinna ühistranspordis;
o eraldatakse peol osalejatele ELT SA poolt majutuskaardid, mis on
turvaelemendiks pääsuks maakonnale ettenähtud majutuskohtadesse;
o eraldatakse peol osalejatele ELT SA poolt toidutalongid, mille alusel
väljastatakse ettenähtud toit väljakute välisööklates ja majutuskohtades.
ELT SA on maakondadest peole tulijate kulude katteks peo eelarvesse planeerinud:
o osalejate majutuskulu Tallinnas peo ettevalmistusnädala jooksul;
o osalejate toitlustuskulu Tallinnas peo ettevalmistusnädala jooksul;
o osalejatele transpordikompensatsiooni, mis eraldatakse maakondadele
pärast akrediteerimist;
o koolimajutuse turvakompensatsiooni, mis eraldatakse maakondadele
arvestatuna majutuskohtade ja ööde mahu järgi.

IV etapp: ajavahemikul 30. juuni kuni 7. juuli 2019
Maakonna kollektiivide osalemine LTP koondproovides, etendustel ja kontsertidel peo
toimumise nädalal Tallinnas.
Maakonna LTP komisjon:
 korraldab turvatsoonide toimimise majutuskohtades;
 tagab korraldusliku info liikumise kõigis osalejateni kõigi vajalike kanalite kaudu;
 korraldab jooksvate küsimuste lahendamise peo ajal;
 korraldab osalejate liikumise koondproovidesse, rongkäiku, etendustele ja
kontsertidele;
 juhib oma erinevaid korraldustoimkondi.
V etapp: ajavahemikul juuli kuni november 2019
Kokkuvõtete periood.
Maakonna LTP komisjon:
o koostab LTP-st loomingulise ning korraldusliku tegevuse kokkuvõtte
(analüüsi);
o korraldab tänupäevad kollektiivi juhtidele ja kaasatud
korraldusmeeskondadele maakonnas.
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