
EV100 „Igal lapsel oma pill“ 

projekti tingimused ja läbiviimise kord 2017 

 

Projekt „Igal lapsel oma pill“ on kantud unistusest, et igal 

Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu. Projekt on 

kutsutud ellu, et uuendada lastele ja noortele muusikaõpet 

pakkuvate asutuste pilliparke. Ettevõtmist finantseerib Eesti 

Vabariigi Valitsus ning lisaraha loodetakse kaasata erasektori 

abil. 

Projekti eestvedajateks on „Eesti Vabariik 100“, Eesti 

Muusikakoolide Liit, Eesti Puhkpillimuusika Ühing, Eesti 

Pärimusmuusika Keskus, Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit ja 

Eesti Sümfooniaorkestrite Liit. 

1. Taotleja 

1.1.Taotlejaks saavad olla: 

1.1.1. Muusikalist huviõpet pakkuvad asutused, kelle koosseisus on kuni 18-

aastased lapsed ja noored tegelenud järjepidevalt pilliõppega vähemalt 

kolme (3) viimase aasta jooksul. Nende hulka kuuluvad eelkõige 

muusikakoolid, huvikoolid, kultuuri- ja noortekeskused, orkestrid ja muud 

kirjeldusele vastavad era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja nende 

asutused; 

1.1.2. Koolieelsed lasteasutused (lasteaiad); 

1.1.3. Üldhariduskoolid 

1.1.3.1.Üldhariduskoolid ei saa taotleda toetust järgmistele pillidele: Orffi 

instrumentaarium (rütmi- ja plaatpillid), plokkflöödid, väikekandled, 

akustilised kitarrid. Kitsendus ei laiene hariduslike erivajadustega 

õpilaste koolidele. 

1.1.3.2.Üldhariduskoolide tunniplaanivälised muusikaringid on 

toetuskõlbulikud (eelkõige ansambli-, bändi- ja orkestritegevus); 

1.2. Taotleja juriidiline isik või asutus peab olema kantud äriregistrisse või riigi- ja 

kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse. 

 

2. Pill 

2.1.Hangitava pilli põhikasutaja peab olema kuni 18-aastane laps; 

2.2.Taotleja valib ise millise pilli/pillide kohta taotluse esitab. Kõikidele pillidele saab 

toetust küsida; 

2.3.Pilliga koos toetatakse ka pilli oluliste osade (nt poogen) ja ümbrise (nt pillikast) 

soetamist; 

2.4.Hangitav pill peab olema uus, väljaarvatud: 

2.4.1. Eesti rahvamuusika pillid; 

2.4.2. Tunnustatud meistri poolt valmistatud pill. 

2.5. Põhiliselt õpetajate poolt kasutatavad saatepillid ja teoreetiliste ainete tunniks 

(näiteks solfedžo tund) kasutatavad pillid ei ole toetuskõlbulikud; 

2.6.Toetatakse õpilaspillide hankimist. Kallimate ja nn. profipillide puhul on 

võimaliku toetuse eelduseks suurem oma-/kaasfinantseering. 



3. Taotlemine ja hinnapakkumised 

3.1.Taotleda saab ainult elektrooniliselt Google Forms keskkonnas; 

3.2.Iga taotleja saab taotleda rahastust kuni nelja (4) pilli ostmiseks; 

3.3.Taotleja kirjeldab hangitavat pilli võimalikult täpselt (pilliliik, tootja, mudel); 

3.4.Taotleja kirjeldab hangitava pilli vajadust, kasutusvaldkonda ja –aktiivsust 

võimalikult täpselt; 

3.5.Hangitav pill peab taotluses tuginema konkreetsetele hinnapakkumistele. 

3.5.1. Iga hangitava pilli kohta peab taotleja esitama kaks (2) võrreldavat 

hinnapakkumist. Mõlemad hinnapakkumised peavad olema täpselt sama 

pilli kohta (s.t sama tootja ja mudel), erinevalt pakkujalt. 

3.5.1.1.Juhul, kui samade omadustega pilli kohta ei ole mõistlike pingutustega 

võimalik kahte pakkumist saada, on taotlejal kohustus seda põhjendada 

ja esitama teise hinnapakkumise sarnaste omadustega teise pilli kohta 

(pakkuja peab olema erinev). 

3.5.2. Taotlus esitatakse tuginedes odavamale hinnapakkumisele. 

3.5.3. Hinnapakkumises peab nähtuma järgmised andmed: pilli nimetus (tootja, 

mudel), hind ja hinnapakkuja nimi (juriidiline isik või FIE). 

3.5.4. Hinnapakkumise formaat peab olema kirjalik s.h võib olla elektrooniline. 

Internetipoodide puhul võib esitada vaid konkreetse internetilehekülje 

aadressi (URL), eeldusel et seal on nähtavad punktis 3.5.3 nõutavad 

andmed. 

3.5.5. Hinnapakkumised saata eraldi e-kirjaga aadressile pilliprojekt@gmail.com. 

E-kirja pealkirjaks panna taotleja nimi (juriidiline isik). 

 

4. Hindamiskriteeriumid 

4.1. Pilli hankimine organisatsiooni omavahenditest ei ole võimalik või see kahjustaks 

ebaproportsionaalselt organisatsiooni teiste valdkondade arengut. 

4.2. Mõju suurus, mida uue pilli hankimine organisatsiooni ja kohalikku muusikaellu 

endaga kaasa toob. 

4.3. Hangitava pilli kasutamise sagedus. Eelistatakse taotlusi, kus pilli kasutatakse 

mitme kollektiivi tegevuses (näiteks erialatunnis, ansamblis, orkestris). 

4.4. Regionaalse tasakaalu printsiip. Arvestatakse, et toetus jõuaks võimalikult 

paljudesse Eesti piirkondadesse. 

4.5. Arvestatakse tasakaalu erinevat liiki kultuuri- ja haridusasutuste vahel 

(muusikakoolid, orkestrid, üldhariduskoolid, erakoolid, lasteaiad) 

4.6. Arvestatakse tasakaalu erinevas vormis toimuva pilliõppe vahel (individuaal-, 

ansambli-, orkestriõpe). 

4.7. Arvestatakse erinevate pilliliikide tasakaalu ning vastavust õpilaste arvuga. 

4.8. Pilliõpetamise taaselustamiseks ja arendamiseks eelistatakse selliseid pille, mille 

õppimisaktiivsus on jäänud tahaplaanile, kuid mille vajadus muusikakultuuri 

harmoonilise arengu eesmärgil on vajalik. 

 

5. Finantseerimine 

5.1.Pilli finantseerimine koosneb oma-/kaasfinantseeringust ja projektist „Igal lapsel 

oma pill“ eraldatavast toetussummast; 

5.2.Taotluse oma-/kaasfinantseering peab olema vähemalt 20% pilli maksumusest. S.t 

taotleja poolt taotletav toetussumma ei saa olla suurem kui 80% pilli maksumus. 
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5.2.1. Tiibklaverite oma-/kaasfinantseering peab olema vähemalt 50% pilli 

maksumusest. 

5.3.Suurem oma-/kaasfinantseeringu osakaal suurendab taotluse võimalust toetust 

saada, kuid komisjon teeb otsuse koosmõjus teiste esinevate asjaoludega (vt p.4). 

5.4.Komisjon võib otsustada toetada taotlust väiksemas summas kui taotluses küsitud. 

Sellisel juhul on toetussumma eraldamine võimalik, kui taotleja suurendab oma-

/kaasfinantseeringut ulatuses, mis on piisav, et hankida taotluses nimetatud pill. 

5.5.Taotlusse märgitakse taotletava pilli tegelik hind. Kui pilli hind kujuneb 

odavamaks taotluses märgitud hinnast, on projekti läbiviijal õigus eraldatud 

toetussumma proportsionaalselt vähenenud hinna ulatuses tagasi nõuda. 

5.6.Pilli hind võib sisaldada ka pilli transporti müüjalt ostjani. Muud kulud ei ole 

toetuskõlbulikud. 

5.7.Igale pilliliigile on kehtestatud toetuste piirsumma, mis on maksimaalne summa, 

mida pilli ostmise finantseerimiseks saab taotleda. Toetuste piirsummad on 

esitatud käesoleva dokumendi lisas. 

5.8.Kaasfinantseeringu leidmiseks oodatakse taotlejaid aktiivselt kaasa mõtlema ja 

tegutsema. See tähendab sponsorite ja toetajate kaasamist, keda eelduslikult võiks 

otsida just kohalikust kogukonnast. Samuti on oodatud taotleja poolsed tegevused, 

mille raames kogutakse raha pilli finantseerimiseks (nt heategevuskontserdid). 

5.9.Projekti „Igal lapsel oma pill“ ei asendada kohaliku omavalitsuse (KOV) kohustust 

hankida huvitegevuseks vajalikke pille, vaid annab sellele lisapanuse. See eeldab, 

et KOV ei kahandaks selle perioodi jooksul oma rahalist panust pillide hankimisse, 

pigem vastupidi – KOV-i panus koosmõjus projekti „Igal lapsel oma pill“ 

panusega on eelduseks nimetatud projekti eesmärkide saavutamiseks. 

 

6. pill.hooandja.ee 

6.1.Projektil „Igal lapsel oma pill“ on koostööleping MTÜ Hooandjaga, mille kaudu 

on kõigil taotlejatel võimalik pillide soetamiseks raha koguda, sisestades oma 

pillisoovi portaali leheküljele. Tegemist on alternatiivse võimalusega pillide 

ostmise finantseerimiseks. Projekti internetilehekülg on pill.hooandja.ee 

6.1.1. Kõigile, kes pill.hooandja.ee keskkonna kaudu koguvad vähemalt 75% 

eesmärgistatud summast, garanteeritakse puudujääva summa eraldamine 

„Igal lapsel oma pill“ eelarvest.  

 

7. Taotleja kohustused 

7.1.Taotleja on taotluses kohustatud esitama tõesed andmed. Taotluses esitatud 

andmed ning ekspertkomisjoni otsus on aluseks lepingu sõlmimiseks projekti 

läbiviija ja taotleja vahel. Projekti läbiviijal on õigus nõuda taotlejalt täpsustavate 

andmete esitamist. 

7.2.Taotleja ostab pilli juriidiliselt isikult või füüsilisest isikust ettevõtjalt (FIE). 

Füüsilistelt isikutelt (v.a FIE) pilli ostmine ei ole lubatud. 

7.3.Kõik pillid soetatakse konkreetseid õpilaskondi või kollektiive silmas pidades. 

Toetuse saaja peab tagama, et hangitud pill oleks pikemaajaliselt püsikasutuses. 

7.4.Hangitava pilli omanikuks peab jääma taotleja vähemalt seitsmeks (7) aastaks 

alates pilli omandamisest. Juhul kui taotleja võõrandab pilli varem kui seitsme 

aasta möödudes on õigus nõuda eraldatud toetuse tagastamist. Võõrandamine 

varem on võimalik vaid projekti läbiviija kirjalikul nõusolekul. 
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7.5.Toetuse saaja on kohustatud osa võtma vähemalt ühest kontserdist, mis 

korraldatakse projekti „Igal lapsel oma pill“ raames ning mille eest tasu ei maksta. 

Võimaliku kontserdi sisulised asjaolud lepitakse kokku koostöös taotlejaga ja 

arvestades mõistlikult mõlema poole võimalusi. 

7.6.Toetuse saaja on kohustatud kasutama kuni 31.12.2018. a. „Igal lapsel oma pill“ 

sümboolikat (logo) kontsertide ja muude ürituste trükistel ja infomaterjalides, kus 

kasutatakse toetuse eest hangitud pilli. 

7.7.Hangitavale pillile või pilli ümbrisele (karp, kott vm) paigutatakse EV100 logo. 

Logomärgi teeb toetuse saajale kättesaadavaks projekti läbiviija. 

 

8. Aruanne 

8.1.Toetuse saaja on kohustatud esitama projekti läbiviijale hiljemalt 31. oktoobriks 

2017. a. toetuse kasutamise aruande. Aruande vorm saadetakse toetuse saajale 

pärast lepingu sõlmimist ning on ka kättesaadav projekti koduleheküljel. 

8.2.Koos aruandega esitab toetuse saaja dokumendid, mis tõendavad pilli ostu-

müügitehingu toimingut: 

8.2.1. ostutehingu aluseks olev arve ja 

8.2.2. maksekorraldus või pangakonto väljavõte; 

8.3.Projekti läbiviija kontrollib toetuse kasutamist vastavalt toetuse andmise 

tingimustele, kehtivale seadusele ja poolte vahelisele lepingule. 

 

9. Ajakava 2017. aastal 

9.1.Taotluste esitamise periood on 8. veebruar – 21. märts. 

9.2.Komisjon teeb otsused toetuste eraldamise kohta hiljemalt 13. aprill. 

9.3.Lepingute allkirjastamise tähtaeg 8. mai. 

9.4.Pillide soetamine võib toimuda alates lepingu allkirjastamise kuupäevast kuni 31. 

oktoobrini. 

9.5.Aruande esitamise tähtaeg 31. oktoober 2017. a. 

 

LISA 1 „Toetuste piirsummad 2017“ 

 

Projektiga seotud info: 

Allan Tamme 

Projektijuht 

Tel.: 56680200 

e-mail: pilliprojekt@gmail.com 

Kodulehekülg: www.ev100.ee/igal-lapsel-oma-pill 
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