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2020. aasta Saare maakonna 52. laulupeo
ideekonkursi väljakuulutamine,
konkursi tingimuste kinnitamine
ja konkursikomisjoni nimetamine
Saaremaa laulupidude traditsioon ulatub aastatesse 1862 ja 1863. Pastor Martin Körber korraldas
esimesed eestikeelsed kihelkondlikud laulupühad Sõrves ja avaliku kontserdi Kuressaares.
Esimene Saaremaa laulupidu toimus 1894. aastal Kuressaare lossihoovis. Tulenevalt
pikaajalisest traditsioonist ja soovist korraldada omanäoline Saare maakonna laulupidu, on
vajadus parima ideekontseptsiooni leidmiseks korraldada avalik konkurss. Ideekonkursi
eesmärgiks on Saare maakonna 2020. aasta laulupeo visiooni ja seda teostava kunstilise
toimkonna väljavalimine.
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1
punkti 3, Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 7 „Vallavara valitsemise
kord“ § 8 lõike 3 punkti 1 ja Saaremaa Vallavolikogu 28. veebruari 2019. a määruse nr 1
„Saaremaa valla 2019. aasta eelarve“, Saaremaa Vallavalitsus
annab k o r r a l d u s e:
1. Kuulutada välja 2020. aasta Saare maakonna 52. laulupeo ideekontseptsiooni avalik konkurss
ja kinnitada konkursi tingimused vastavalt käesoleva korralduse lisale.
2. Konkursitööd esitada hiljemalt 6. septembriks 2019 kell 12.00 märksõnaga „LAULUPIDU
2020“ aadressil: Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna 10, Kuressaare 93819.
3. Nimetada konkursitööde hindamiseks žürii koosseisus:
3.1. Helle Kahm – Saaremaa valla abivallavanem, žürii esimees;
3.2. Aarne Põlluäär – Saaremaa Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja;
3.3. Heli Jalakas – Saaremaa Vallavalitsuse kultuurinõunik;
3.4. Anneli Teppo-Toost – Saaremaa Vallavalitsuse kultuuritööspetsialist;
3.5. Krista Lember – Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuurispetsialist Saare maakonnas;
3.6. Veronika Portsmuth – koorijuht, Eesti Kooriühingu Segakooride Liidu juhatuse esimees.
4. Avalikustada informatsioon konkursi korraldamise kohta valdkonna infokanalites, Saaremaa
valla kodulehel ja ajalehes Saaremaa Teataja jt meediakanalites ja suhtlusvõrgustikes.
5. Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 16. septembril 2019.
6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
7. Korraldust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras esitades
vaide Saaremaa Vallavalitsusele või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras
esitades kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale 30 päeva jooksul arvates
korralduse teadasaamise päevast.
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