EESTI MAASTIKUARHITEKTIDE LIIDU VABAKUTSELISTELE LOOVISIKUTELE
LOOMETOETUSTE JA LOOVISIKUTELE STIPENDIUMITE
MAKSMISE ALUSED JA KORD
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Eesti Maastikuarhitektide Liit maksab vabakutselistele loovisikutele loometoetuseid ja
loovisikutele stipendiume käesoleva korra ning loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel.
Käesolev kord on kehtestatud Eesti Maastikuarhitektide Liidu juhatuse 8.11.2017.a. otsusega ning
täiendatud juhatuse 3.10.2018 ja 15.05.2019 otsustega.
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 Maastikuarhitektide Liit, registrikood 80194917
1.2.3. LLS – loovisikute ja loomeliitude seadus;
1.2.4. Loovisik – Loomeliidu liige, kes vastab LLS § 2 nõuetele ehk on autoriõiguse seaduse
tähenduses autor või esitaja, kes tegutseb arhitektuuri loomealal;
1.2.5. Vabakutseline loovisik – Loomeliidu liige, kes vastab LLS § 3 nõuetele;
1.2.6. Komisjon – Loomeliidu üldkoosolekul valitud Vabakutselistele loovisikutele
loometoetuste ja loomestipendiumite määramise komisjon või selle puudumisel Loomeliidu
juhatus;
1.2.7. Loometoetus - vabakutselisel loovisikul, kel puudub sissetulek loometegevusest, on
õigus taotleda loomeliitude kaudu üldjuhul kuueks kuuks vabakutselise loovisiku
loometoetust, kui ta vastab LLS sätestatud tingimustele.
1.2.8. Loomestipendium - loomestipendium on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse
teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku
tegevuse soodustamiseks.
2. LOOMETOETUSTE JA LOOMESTIPENDIUMITE MÄÄRAMISE KOMISJON JA KOMISJONI TÖÖKORD
2.1. Üldkoosolekul valitakse liidule loomekomisjon, kuhu kuulub neli liidu liiget. Loometoetuste
määramisel kuulub komisjoni lisaks liidu liikmetele ka Kultuuriministeeriumi esindaja. Komisjoni
liikmed valivad oma liikmete hulgast esimehe. Komisjoni esimehe ettepanekul valitakse Komisjoni
aseesimees, kes asendab esimeest tema äraolekul.
2.2. Juhul kui juhatus täidab Vabakutselistele loovisikutele loometoetuste ja loomestipendiumite
määramise komisjoni funktsioone on komisjoni esimeheks juhatuse esimees, kes määrab
aseesimehe, kes asendab esimeest tema äraolekul.
2.3. Komisjon hindab, kas loovisik vastab LLS §-s 16 sätestatud loometoetuse saamise tingimustele
ning teeb vastavalt sellele otsuse loometoetuse määramise või sellest keeldumise kohta.

Loomestipendiumite jagamise põhimõtetes lähtub komisjon mõistlikkusest, võrdsest kohtlemisest ja
läbipaistvusest.
2.4. Komisjoni töövormiks on suhtlemine e-posti teel ning vajadusel kutsutakse kokku Komisjoni
liikmete konsensusel koosolek.
2.5. Komisjoni koosoleku kutsub kokku Komisjoni esimees, tema äraolekul Komisjoni aseesimees.
Ettepaneku koosoleku kokkukutsumiseks võib Komisjoni esimehele (tema äraolekul aseesimehele)
teha iga Komisjoni liige.
2.6. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled Komisjoni
liikmed, sealhulgas esimees (tema äraolekul aseesimees). Loometoetuste määramisel on nõutud
kvoorumiks 3 liiget, loomestipendiumite määramisel 2 liiget. Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub
Komisjoni esimees (tema äraolekul aseesimees) uue koosoleku kokku viie tööpäeva jooksul.
2.7. Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletamisel kohal olevate liikmete lihthäälteenamusega.
Igal liikmel on 1 hääl. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav esimehe (tema äraolekul
aseesimehe) hääl.
2.8. Komisjoni koosolekud protokollitakse. Koostatud protokollile kirjutab alla Komisjoni esimees
(tema äraolekul aseesimees), kes on ühtlasi koosoleku juhataja.
2.9. Komisjon võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata. Kui hääletamine toimub
elektrooniliselt, siis hääletatakse loometoetuse puhul vastab/ei vasta seisukoha osas ja
loomestipendiumi puhul poolt/vastu/erapooletu seisukohtade valikutega. Elektroonilise hääletuse
tulemus lisatakse protokollile, mille kinnitab komisjoni esimees.
2.10. Komisjoni liikmetele Komisjoni töös osalemise eest tasu ei maksta.
2.11. Loometoetuse või loomestipendiumi määramisest või määramisest keeldumisest teavitab
Komisjon taotlejat kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 5 tööpäeva jooksul peale
komisjonipoolse otsuse langetamist. Komisjon edastab koosolku protokollid ka Loomeliidu
koordinaatorile, kes protokollid arhiveerib ja valmistab pangas ette maksed.
2.12. Juhul, kui loometoetust või loomestipendiumit taotleb Loomeliidu komisjoni liige või temaga
sugulussidemeid omav inimene (abikaasa, vanavanem, isik keda seob komisjoni liikmega ühine
majapidamine) , taandab ta end seotud taotluse üle otsustamisest.

LOOMETOETUS
3. LOOMETOETUSE TAOTLEMISE TINGIMUSED
3.1. Loomeliidu liikmest Vabakutselisel loovisikul, kes ei saa loometegevusest sissetulekut, on õigus
saada Loomeliidu kaudu Vabakutselise loovisiku loometoetust, kui ta vastab järgmistele tingimustele:





on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;
ei ole saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel vähemalt loometoetuse taotlemisele
eelnenud kuul;
ei õpi õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes;
ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;






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;
ei saa vanemahüvitist vanemahüvitise seaduse alusel;
eelmise (sh. mõnest teisest loomeliidust saadud) loometoetuse maksmise
ajavahemiku lõppemisest on möödunud vähemalt kaks aastat.

3.2. 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.
3.3. Loometoetuse taotlemiseks peab Vabakutseline loovisik olema registreerinud loomeliitude
andmekogus oma loomingu, mida on vähemalt kolmel viimasel aastal avaldatud või üldsusele
suunatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja 10 tähenduses.
4. LOOMETOETUSTE MAKSMINE
4.1. Loometoetuse saamiseks esitab Vabakutseline loovisik Loomeliidu juhatuse poolt kinnitatud
vormis kirjaliku taotluse Loomeliidule. Taotluse vorm on kättesaadav Loomeliidu kodulehel.
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 kuus kuud.
4.8. Kui tekivad asjaolud, mille tõttu Vabakutseline loovisik, kellele makstakse loometoetust, ei vasta
käesoleva Korra punkti 3.1 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.

LOOMESTIPENDIUM
7. LOOMESTIPENDIUMIDE TAOTLEMINE NING TAOTLEMISE KORD
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. Stipendiumile võivad kandideerida Loomeliidu liikmed:







kellel puuduvad võlad Loomeliidu liikmemaksude tasumisel;
kellel puuduvad aruande vm võlad Loomeliidu ees;
kes on täitnud korrektselt loomeregistrit
stipendium võidakse määrata ka noortele, oma loometee hakul olevatele loovisikutele, kes
on vastava hariduse või ettevalmistusega eeldusega, et ta vastab eespool nimetatud
punktidele;
loomeliidu juhatus, Komisjon ning liikmed võivad teha ise ettepanekuid stipendiumide
eraldamiseks loometegevuseks ja sellega seotud täiendõppeks.

7.3. Stipendiumi saamiseks peab Loovisik esitama kirjaliku taotluse Loomeliidu juhatuse poolt
kinnitatud vormil. Taotlus võib olla digitaalne (allkirjastatud digitaalselt). Taotluse vorm on
kättesaadav Loomeliidu kodulehel. Nõuetele mittevastavad stipendiumi taotlused on Loomeliidu
juhatusel õigus tagasi lükata.
7.4. Komisjonil on õigus küsida taotlusega seonduvalt täiendavaid põhjendusi ja hinnakalkulatsioone

7.5 Selleks, et teisi maastikuarhitekte innustada, võib komisjon teha stipendiumi eraldamise järgselt
stipendiaadile ettepaneku selle kohta, kuidas oma stipendiumi väljundit teiste jaoks talletada.
7.6. Taotleja vastutab taotluses esitatud andmete õigsuse, taotluse korrektsuse ning stipendiumi
sihtotstarbelise kasutamise eest. Valeandmete esitamise või stipendiumi mitteotstarbelise
kasutamise korral kaotab loovisik õiguse Loomeliidult stipendiumi või hüvitise taotlemiseks kolmeks
aastaks, ning määratud või makstud stipendium kuulub tühistamisele ning Loomeliidule
tagastamisele.
7.7. Loovisik kohustub pärast stipendiumi välja maksmist ning taotluses märgitud stipendiumi
kasutamise lõpukuupäevast kuu aja möödumist esitama Loomeliidule kirjaliku aruande stipendiumi
kasutamise kohta. Aruande esitamata jätmisel järgnevaid stipendiume ei eraldata. Aruande vorm on
kättesaadav loomeliidu kodulehel.
7.8 Kirjalik aruanne stipendiumi kasutamise kohta sisaldab tegevuste kirjeldust stipendiumi
sihtotstarbelisest kasutusest ning analüüsi selle kohta, kuidas stipendium toetas Loovisiku isiklikku
arengut. Lisaks kohustub Loovisik panema kokku lühiülevaate stipendiumi kasutamisest, mis
avaldatakse liidu igakuises infokirjas. Aruanne esitatakse elektrooniliselt ning digitaalselt
allkirjastatult. Komisjonil on õigus küsida täiendavaid kuludokumente või nende koopiaid. Komisjon
teeb otsuse aruande kinnitamise või tagasilükkamise kohta hiljemalt 30 kalendripäeva möödudes
alates aruande esitamisest.
7.9. Loomeliit peab loomestipendiumi taotlejate registrit ning avalikustab loomeliidu kodulehel ja
Kuukirjas loovisikud, kellele on stipendium määratud ning milleks stipendiumi kasutatakse.
8. LOOMESTIPENDIUMI TAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAJAD NING LÄBIVAATAMISE KORD
8.1. Stipendiumi taotlusi oodatakse
juhatus@maastikuarhitekt.ee.

iga

kuu

10.

kuupäevaks

(v.a

juuli)

aadressile

8.2. Stipendiumite komisjon vaatab stipendiumi taotlused läbi hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul
peale stipendiumi taotluse esitamist. Põhjendatud erandjuhtudel võib komisjonile esitada palve
vaadata taotlused läbi kiirkorras, arvestades selleks minimaalselt 14 kalendripäeva.
8.3. Stipendiumi taotluste läbivaatamise järel saadetakse hiljemalt viie päeva jooksul kõikidele
stipendiumi taotlejatele kirjalik või kirjalikku taasedastamist võimaldavas vormis vastus taotluse
rahuldamise või mitterahuldamise kohta.

9. LOOMESTIPENDIUMI SUURUS, OMAOSALUS NING PIIRMÄÄRAD
9.1. Taotletavate ja väljamaksvate stipendiumite suurus ühe loovisiku kohta ei või olla suurem kui
1500 eurot kahe kalendriaasta jooksul. Põhjendatud erandjuhtudel ja vahendite olemasolul võib
komisjoni otsusega 1500€ piirmäära ületada.
9.2. Loovisiku taotletava stipendiumi omaosalus peab olema vähemalt 10% taotletavast
stipendiumist v.a trükiste koostamisel.

10. LOOMESTIPENDIUMIDE TAGASINÕUDMINE
10.1. Loomestipendium on tulevikku suunatud toetus. Juhul, kui esitatud aruandest selgub, et
loomestipendiumi ei ole kasutatud taotluse esitamise hetkel tulevikku suunatud tegevusteks või on
kasutatud muudel eesmärkidel kui punktis 7.3 nimetatud, on komisjonil õigus teha otsus kas kogu või
osaliselt loomestipendiumi tagasimaksmiseks.
10.2. Kui loomestipendiumi tagasimaksmiseks aluseks on teadlik valeandmete esitamine, kaotab
Vabakutseline loovisik kolmeks aastaks loomestipendiumi taotlemise õiguse.
10.3. Vabakutseline loovisik on kohustatud tagastama komisjoni otsusega tagastamisele määratud
loomestipendiumi.

