EESTI ESITAJATE LIIDU
VABAKUTSELISTELE LOOVISIKUTELE LOOMETOETUSTE JA LOOVISIKUTELE
STIPENDIUMIDE MAKSMISE ALUSED JA KORD

1.

Üldmõisted

1.1.

Eesti Esitajate Liit maksab vabakutselistele loovisikutele loometoetuseid ja
loovisikutele stipendiume käesoleva korra ning loovisikute ja loomeliitude
seaduse alusel.

1.2.

Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1.2.1. Kord – käesolev vabakutselistele loovisikutele loometoetuse ja loovisikutele
stipendiumide maksmise alused ja kord;
1.2.2. Loomeliit – Eesti Esitajate Liit, registrikood 80123840;
1.2.3. LLS – loovisikute ja loomeliitude seadus;
1.2.4. Loovisik – Loomeliidu liige, kes vastab LLS § 2 nõuetele;
1.2.5. Vabakutseline loovisik – Loomeliidu liige, kes vastab LLS § 3 nõuetele;
1.2.6. Komisjon – Vabakutselistele loovisikutele loometoetuste määramise komisjon;
1.2.7. Stipendiumi komisjon – stipendiumite määramise komisjon.
2.
2.1.

Loometoetuse taotlemise tingimused
Loomeliidu liikmest Vabakutselisel loovisikul, kes ei saa loometegevusest
sissetulekut, on õigus saada Loomeliidu kaudu Vabakutselise loovisiku
loometoetust, kui ta vastab järgmistele tingimustele:

2.1.1. on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;
2.1.2. ei ole saanud tulu võlaõigusliku
taotlemisele eelnenud kuul;

lepingu

alusel

vähemalt

loometoetuse

2.1.3. ei õpi õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes;
2.1.4. ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;
2.1.5. ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni, välja arvatud
töövõimetuspension osalise töövõime kaotuse korral, kui selle suurus ei ületa
poolt käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest;
2.1.6. ei saa vanemahüvitist vanemahüvitise seaduse alusel;
2.1.7. eelmise (sh. mõnest teisest loomeliidust saadud) loometoetuse maksmise
ajavahemiku lõppemisest on möödunud vähemalt kaks aastat.
2.2.

Loometegevusest saadava sissetuleku hulka ei arvata Vabakutselisele
loovisikule laekuvat loometegevusest saadavat sissetulekut, mille suurus ei
ületa poolt LLS § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest kuus ja
tulumaksuseaduse § 19 lõikes 3 nimetatud tulumaksuga mittemaksustatavat
tulu.

2.3. Loometoetuse taotlemiseks peab Vabakutseline loovisik olema registreerinud
loomeliitude andmekogus oma esitused, mida on vähemalt kolmel viimasel aastal
avaldatud või üldsusele suunatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja 10 tähenduses.
3.

Loometoetuse määramise Komisjon ja töökord

3.1.

Komisjoni ülesandeid täidab Loomeliidu juhatus.
esindajana kultuuriministri nimetatud ametnik.

Komisjoni

kuulub

riigi

3.2.

Komisjoni töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte
harvem, kui kaks korda aastas.

3.3.

Komisjoni liikmed valivad oma liikmete hulgast Komisjoni esimehe. Komisjoni
esimehe ettepanekul valitakse Komisjoni aseesimees, kes asendab esimeest
tema äraolekul.

3.4.

Komisjoni koosoleku kutsub kokku Komisjoni esimees, tema äraolekul
Komisjoni aseesimees. Ettepaneku koosoleku kokkukutsumiseks võib Komisjoni
esimehele (tema äraolekul aseesimehele) teha iga Komisjoni liige.

3.5.

Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled
Komisjoni liikmed, sealhulgas esimees (tema äraolekul aseesimees). Nõutud
kvoorumi puudumisel kutsub Komisjoni esimees (tema äraolekul aseesimees)
uue koosoleku kokku viie tööpäeva jooksul.

3.6.

Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletamisel kohalolevate liikmete
lihthäälteenamusega. Igal liikmel on 1 hääl. Häälte võrdse jagunemise korral
on otsustav esimehe (tema äraolekul aseesimehe) hääl.

3.7.

Komisjoni koosolekud protokollitakse. Koostatud protokollile kirjutavad alla
koosoleku protokollija ja Komisjoni esimees (tema äraolekul aseesimees), kes
on ühtlasi koosoleku juhataja.

3.8.

Komisjon võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata. Komisjoni
otsus koosolekut kokku kutsumata on vastu võetud, kui kõik Komisjoni liikmed
hääletavad kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kirjaliku
hääletamise korral kinnitab protokolli komisjoni esimees.

3.9.

Komisjoni liikmetele Komisjoni töös osalemise eest tasu ei maksta.

3.10.

Loometoetuse määramisest või määramisest keeldumisest teavitab Komisjon
taotlejat kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 5 tööpäeva
jooksul.

3.11. Stipendiumite komisjoni ülesandeid täidab Loomeliidu juhatus. Stipendiumite
komisjoni töökord ühtib Korra punktides 3.2. – 3.8. toodud Komisjoni
töökorraga.
4.

Loometoetuse maksmine

4.1.

Loometoetuse saamiseks esitab Vabakutseline loovisik Loomeliidu juhatuse
poolt kinnitatud vormis kirjaliku taotluse Loomeliidule. Nõuetele mittevastavad
taotlused on Komisjonil õigus tagasi lükata.

4.2.

Komisjon lahendab taotluse 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.
Komisjon järgib taotlust menetledes haldusmenetluse sätteid.

4.3.

Loometoetuse määramise korral makstakse Vabakutselisele loovisikule toetust
taotluse esitamise päevast alates.

4.4.

Vabakutselisele loovisikule iga kuu makstava loometoetuse suuruseks on
Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär ühes kuus. Sellele lisatakse
sotsiaalmaksusumma, mis tuleb tasuda sotsiaalmaksuseaduse kohaselt.

4.5.

Loometoetust makstakse üks kord kuus.

4.6.

Väljamakstav loometoetus kantakse Vabakutselise loovisiku pangakontole Eesti
Vabariigis asuvas krediidiasutuses või välismaa krediidiasutuse Eesti filiaalis.

4.7.

Vabakutselisel loovisikul on õigus loometoetusele 6 kuus kuud.

4.8.

Kui tekivad asjaolud, mille tõttu Vabakutseline loovisik, kellele makstakse
loometoetust, ei vasta käesoleva Korra punkti 2 alapunktides sätestatud
tingimustele, on Vabakutseline loovisik kohustatud sellest viivitamatult
Loomeliidule teatama.

4.9.

Vabakutselise loovisiku taotluse alusel võib loomeliit otsustada punktis 4.7.
nimetatud loometoetuse saamise perioodi pikendada kuue kuu võrra, kui
taotluse esitamise ajal vastab vabakutseline loovisik endiselt LLS § 16 lõikes 2
sätestatud tingimustele. Loometoetuse maksmise perioodi pikendamise taotlus
peab olema esitatud vähemalt 30 päeva enne loometoetuse maksmise perioodi
lõppemist.

5.

Loometoetuse maksmise erisused

5.1.

Vabakutselise
loovisiku
poolt
Kultuuriministeeriumile
esitatud
ning
Kultuuriministeeriumi poolt Loomeliidule edastatud loometoetuse taotlused
vaatab Komisjon läbi 15 tööpäeva jooksul ning annab hinnangu Vabakutselise
loovisiku vastavusele käesoleva Korra nõuetele ja teeb otsuse loomtoetuse
määramise või määramisest keeldumise kohta.

5.2.

Loometoetuse määramisest või määramisest keeldumisest teavitatakse
Kultuuriministeeriumit ja taotlejat kirjalikult 5 tööpäeva jooksul arvates vastava
otsuse tegemisest.

6.

Loometoetuse maksmise lõpetamine

6.1.

Loometoetuse maksmine lõpetatakse, kui Vabakutseline loovisik on esitanud
loometoetuse taotlemisel Loomeliidule teadlikult valeandmeid või Vabakutseline
loovisik ei vasta enam käesoleva Korra punkti 2 alapuntides sätestatud
tingimustele.

6.2.

Kui toetuse maksmise lõpetamise aluseks on teadlik valeandmete esitamine,
kaotab Vabakutseline loovisik kolmeks aastaks loometoetuse taotlemise õiguse.

6.3.

Vabakutseline loovisik on kohustatud tagastama kogu valeandmete esitamise
tulemusena saadud loometoetuse.

7.

Stipendiumide maksmine

7.1.

Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud toetussummat, mida ei makstud eelneval
aastal välja Vabakutseliste loovisikute loometoetuseks- ning ei kasutatud
halduskulude katmiseks vastavalt LLS toodud ulatuses, kasutab Loomeliit
Loovisikute loometegevuseks ning sellega seotud täiendusõppeks makstavateks
stipendiumideks.

7.2.

Stipendiumi saamiseks esitab Loovisik Loomeliidu juhatuse poolt kinnitatud
vormis kirjaliku taotluse Loomeliidule. Nõuetele mittevastavad stipendiumi
taotlused on Loomeliidu juhatusel õigus tagasi lükata.

7.3.

Stipendiumi taotluse esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja
20. november. Kui stipendiumi taotluse esitamise viimane päev satub riiklikule
pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev tööpäev.

7.4.

Stipendiumite komisjon vaatab stipendiumi taotlused läbi hiljemalt stipendiumi
taotluse esitamise tähtajale järgneva kuu jooksul toimuval koosolekul ning teeb
otsuse stipendiumi määramisekohta.

7.5.

Stipendiumi taotluste läbivaatamise järel saadetakse kõikidele stipendiumi
taotlejatele kirjalik või kirjalikku taasedastamist võimaldavas vormis vastus
taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta hiljemalt taotluste esitamise
tähtajale järgneva kvartali teisel nädalal.

7.6.

Stipendiumi saajaga sõlmitakse kirjalik leping stipendiumi kasutamise kohta.
Loomeliit võib keelduda stipendiumi maksmisest, kui stipendiumi taotleja ei ole
stipendiumi kasutamise kohta Loomeliiduga sõlminud lepingut sõlminud 2 kuu
jooksul stipendiumi maksmise otsuse tegemise päevast arvates.

7.7.

Loomeliidu juhatusel on õigus kontrollida, kas makstud stipendiumi kasutatakse
sihtotstarbeliselt vastavalt Loomeliidu ja stipendiumi saaja vahel sõlmitud
lepingus sätestatule. Stipendiumi mittesihipärasel kasutamisel peab stipendiumi
saaja koheselt tagastama kogu saadud stipendiumi.

Käesolev Eesti Esitajate Liidu vabakutselistele loovisikutele loometoetuste ja
loovisikutele stipendiumide maksmise alused ja kord on kinnitatud esimesel märtsil
kahe tuhande viiendal (01.03.2005) aastal Loomeliidu üldkoosoleku otsusega ning
muudetud 17.06.2011.a. ja 17.06.2015.a. üldkoosoleku otsusega.

