Eesti Muusikakoolide Liidu (EML) arengutoetus noortele talentidele ja edukatele õpetajatele
STATUUT

1.

Eesmärk ja tulemus

Arengutoetuse eesmärgiks on toetada silmapaistvaid muusikakoolide õpilasi ja edukaid
muusikakoolide õpetajaid mitmekesisemate õppetingimuste ja -väljundite loomiseks. Toetus
on suunatud muusikakoolide õpilastele, kellel on potentsiaali õppida muusikat ka kesk- ja
kõrgtasemel ning silmapaistvatele muusikakooli õpetajatele. Toetuse eraldamise tulemusena
tõuseb noorte talentide erialane võimekus ja õpetamise kvaliteet.

2.

Arengutoetus ja toetuse saaja
2.1. Arengutoetuse saajateks on muusikakoolid, kus õpib õpilane ja/või töötab õpetaja,
kelle erialaseks arenguks taotleb muusikakool toetust. Üks muusikakool võib toetust
taotleda mitmele õpilasele ja/või õpetajale.
2.2. Arengutoetus antakse välja kahes kategoorias:
2.2.1.
Noore talendi arengutoetus – õpilastele vanuses 12-19. a, kes õpivad
muusikakooli põhiastmes (muusikakoolide kuni 7. klass ja lisa-aastad) või
keskastme eelõppes ning kes on osalenud eriala konkursil või on muul moel
erialaste tulemustega silma paistnud. Toetus ei laiene õpilastele, kes õpivad
muusikat kesk- või kõrgtasemel.
2.2.2. Eduka õpetaja arengutoetus – silmapaistvale õpetajatele, kelle juhendatavad
õpilased on osalenud eriala konkurssidel või on muul moel erialaste tulemustega
silma paistnud. Õpetajal peab olema kehtiv tööleping muusikakooliga.

3.

Arengutoetusega elluviidavad tegevused
3.1. Arengutoetus on ettenähtud selliste tegevuste elluviimiseks, mis vastavad punktis 1
nimetatud eesmärgile ning milleks on vastavalt toetuse liigile:
3.1.1. Noore talendi arengutoetus - tegevused erialaseks arenguks (osalemine
meistriklassides, mentorõppes, õppelaagrites, koolitustel, konkurssidel).

3.1.2. Eduka õpetaja arengutoetus - tegevused erialaseks enesetäienduseks (osalemine
meistriklassides, õppelaagrites, koolitustel, konverentsidel jms); osalemine
sündmustel, mis toetavad õpilase arengut (konkursid, meistriklassid, õppelaagrid,
koolitused jms).
3.2. Muud tegevused, mis on punktis 1 nimetatud eesmärgiga kooskõlas.

4.

Toetuse suurus ja kasutamise aeg
4.1. Toetuse suurus ühe inimese kohta on 200 kuni 1000 eurot.
4.2. Toetuse kasutamise periood on 20. jaanuar kuni 15. oktoober 2021.

5.

Taotluste esitamine ja hindamine
5.1. Taotluse esitab muusikakooli esindaja.
5.2. Taotlust saab esitada elektrooniliselt HARNO konkursiveebis.
5.3. 2021. aastal eraldatakse toetust kahes voorus. Taotluste esitamise tähtajad on
15.02.2021 ja 01.06.2021.
5.4. Taotlemisel peab taotleja kirjeldama:
5.4.1.

Noore talendi arengutoetus:

5.4.1.1.

tegevuskava, mis kirjeldab arengutoetuse kasutamise plaane;

5.4.1.2.

seniste erialaste tulemuste kirjeldus;

5.4.1.3.

motivatsioonikiri, mis kirjeldab õpilase tulevikuplaane.

5.4.2.

Eduka õpetaja arengutoetus:

5.4.2.1.

tegevuskava, mis kirjeldab arengutoetuse kasutamise plaane;

5.4.2.2.
ülevaade viimase viie aasta tegevusest õpetajana (s.h. õpilaste
tulemused konkurssidel ja nende edasised erialased valikud). Lühema
töökogemusega õpetajad esitavad ülevaate kogu tööperioodist õpetajana.
5.4.3. Taotlusi hindab viieliikmeline hindamiskomisjon. Hindamiskomisjoni liikmed
on esindajad organisatsioonidest, kelle tegevusvaldkonna hulka kuulub noorte
muusikaharidus.
5.4.4. Otsused võetakse vastu konsensuslikult, eriarvamuste korral toimub hääletus.
Otsus on vastu võetud kvalifitseeritud häälteenamusega.

5.5. Taotluse hindamisel võetakse muu hulgas arvesse:
5.5.1.

taotluse vastavust taotlusvooru eesmärkidele;

5.5.2.

taotluse selgust ja läbimõeldust.

5.6. Hindamiskomisjonil on õigus taotlus rahuldada täielikult, osaliselt või jätta taotlus
rahuldamata.
5.7. Toetust ei eraldata muusikakoolile, kellel on võlgnevusi EML-i või Haridus- ja
Teadusministeeriumi ees.
5.8. Toetuse saajate arv sõltub esitatud taotluste arvust, kvaliteedist ja taotlusvooru
eelarvest.

6. Arengutoetuse väljaandmine
6.1. Hindamiskomisjon esitab toetuse saajate nimekirja koos toetussummadega.
6.2. EML sõlmib toetuse saajaga toetuse eraldamise lepingu.
6.3.

Arengutoetus makstakse toetuse saajale välja ühes osas lepingus märgitud
arvelduskontole 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul toetuse määramisest arvates.

6.4. Kui toetuse saajale määratakse ja/või makstakse toetus ekslikult, puudub toetuse saajal
õigus ekslikult määratud ja/või makstud toetusele. Eksituse ilmnemisel on isikul
kohustus EML-i nõude alusel ekslikult väljamakstud toetus EML-le tagastada.
6.5. Arengutoetus finantseeritakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt EML-le
eraldatavatest vahenditest.

7.

Aruandlus
7.1. Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise aruande hiljemalt 15.
oktoobriks 2021.
7.2. Aruanne peab sisaldama lühiülevaate toetuse kasutamisest ning selle vastavusest
taotluses esitatud tegevusaruandele ja finantsilist ülevaadet kulude kohta.
7.3. Toetuse andja nõudel esitab toetuse saaja kulutuste aluseks olnud arved ning
maksekorraldused. Toetuse saajal on kohustus nimetatud dokumendid säilitada
vähemalt 90 päeva pärast aruande esitamise tähtaega.
7.4. Aruande tähtajaks esitamata jätmise korral või toetuse mitte-eesmärgipärase
kasutamise korral on EML-il õigus väljamakstud toetus osaliselt või täielikult tagasi
nõuda.

