
Laulukonkursil „Malevalaul 2019“ osalemise tingimused  
 
1. Üldsätted 
1.1. Käesolevad laulukonkursil osalemise tingimused (edaspidi tingimused) on kinnitatud Eesti Noorsootöö 

Keskuse poolt laulukonkursi (edaspidi konkurss) „Malevalaul 2019“ läbiviimiseks. 
1.2. Konkurss „Malevalaul 2019“ on pühendatud 2019. aastal toimuvale eesti keele aastale. 
1.3. Konkursile saab laule esitada perioodil 01.07 – 01.09.2019, konkursi avalik hääletus toimub perioodil 

16.09 – 30.09.2019 ning konkursi finaalkontsert toimub 07.11.2019. 
1.4. Konkursi läbiviimist korraldab Eesti Noorsootöö Keskus (edaspidi ENTK). 
1.5. ENTK kontaktid: aadress Tõnismägi 11, Tallinn 15192; e-post: entk@entk.ee. 
1.6. Konkursil osalemisega nõustuvad osalejad konkursi tingimustega ning kohustuvad neid täitma, sh 

tegema koostööd ENTK-ga konkursi läbiviimisel ja tagama ENTK-le kõik õigused, mis on vajalikud 
laulude, nende esituste ja salvestiste ning lauluga seotud reklaammaterjalide kasutamiseks. 

1.7. Konkursil osalemisega nõustuvad osalejad enda isikuandmete töötlemisega käesolevate tingimuste 
punktis 8 kirjeldatud ulatuses. 

1.8. Konkursi tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest 
Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu haridus- ja teadusministri 29.06.2015.a käskkirja nr 281 ja 
selle lisade  „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja 
noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ elluviimiseks“ (edaspidi ESF programm) kirjeldatud tegevuste 
raames.  

 
2. Konkursile pääsemine 
2.1. Konkursil osalev laul peab vastama järgmistele nõuetele: 
2.1.1. laulu esituse kestus on kuni 3 (kolm) minutit; 
2.1.2. laulul peavad olema originaalsed eestikeelsed sõnad ja muusika; 
2.1.3. laul ega selle esitus ei tohi olla vastuolus seaduse ja/või hea tavaga ega kahjustada ENTK ning 

„Malevalaul 2019“ konkursi mainet; 
2.1.4. laulu videosalvestise lõpus peavad olema toodud välja ENTK, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning 

ESF programmi viited ning logod1. 
2.2. Laulu esitaja(d) ja esitus(ed) peavad vastama järgmistele nõuetele: 
2.2.1. finaalkontserdil (07.11.2019) peavad esinema sama(d) esitaja(d) ja autor(id), kes esitati konkursile ning 

pääses(id) avalikule hääletusele; 
2.2.2. ühegi esitaja sünniaeg ei tohi olla varasem kui 01.01.2000. 

 
3. Autor(id) ja esitaja(d) 
3.1. Konkursil võivad osaleda autorid või autorite kollektiivid (edaspidi autor või autorid), kes osalevad 

malevates, mis vastavad malevatele kehtestatud nõuetele. 
3.2. Konkursile on lubatud esitada sama autori/esitaja või samade autorite/esitajate poolt kuni 2 (kaks) laulu. 

 
4. Laulu esitamine konkursile 
4.1. Laulu esitamine konkursile toimub perioodil 01.07 – 01.09.2019 (kell 23.59); laul koos muu tingimustes 

loetletud materjaliga tuleb esitada tähtaegselt Teeviit veebilehele. 
4.2. Konkursil osalemiseks tuleb iga laul (maksimaalselt 2 samalt autorilt/esitajalt) registreerida Teeviit 

veebilehel täites ära osaleja ankeet (ankeet tuleb täita ühel laulu autoril, kes vastutab ankeedis esitatud 
andmete õigsuse eest, ankeet on toodud tingimuste lisas 1) ja lisades juurde muud vajalikud materjalid: 

4.2.1. URL-link loodud laulu videofailiga (lisatud Youtube, Vimeo vms keskkonda); 
4.2.2. eestikeelsed laulu sõnad; 
4.2.3. esitaja(te) foto(d). 
4.3. Laulude autoreid ja esitajaid ei avalikustata enne avaliku hääletuse perioodi. 
4.4. Laulude tutvustamine: 

                                                           
1 Vastavad viited ja logod saab ENTK-lt. 
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4.4.1. alates konkursi tingimuste punktis 6.1 nimetatud materjalide esitamisest kuni konkursi lõpuni on ENTK-
l õigus laule, esitusi, fonogramme ning muid materjale kasutada konkursi kontekstis igal moel, sh 
konkursiga seotud sündmustel ja kampaaniates; 

4.4.2. alates 16.09.2019 võivad laulude autorid ja esitajad reklaamida oma laule igal viisil laiemale üldsusele 
ning aidata kaasa laulude tuntuse saavutamisele (v.a. kasutada kolmandate isikute, nende toodete 
ja/või teenuste reklaamiks). 
 

5. Avalik hääletus 
5.1. Konkursi avalik hääletus toimub perioodil 16.09 – 30.09.2019 Teeviit Facebooki lehel. 
5.2. Konkursil osalemise tingimustele vastavate laulude hulgast selguvad avaliku hääletuse teel 10 laulu, 

kes kogusid kõige enam meeldimisi Teeviit Facebooki lehel ning saavad võimaluse osaleda 
finaalkontserdil. 

5.3. Finaalkontserdile pääsevate laulude nimed, autorid ja esitajad avalikustatakse hiljemalt 11.10.2019 
Teeviit veebilehel. Laulude paremusjärjestust ei avalikustata. 

5.4. Finaalkontserdile mitte pääsevaid laule ENTK ei kasuta ning punktis 4.2 nimetatud materjalid 
kustutatakse. 
 

6. Finaalkontsert 
6.1. Finaalkontserdil esitatakse laulud elavas esituses instrumentaalfonogrammi saatel, mis on edastatud 

entk@entk.ee e-mailile hiljemalt 01.11.2019. 
6.2. Instrumentaalfonogrammil on lubatud kasutada taustvokaale, solist peab esinema elavas esituses. 
6.3. Finaalkontserdile pääsenud laulude esitajad ja autorid saavad ENTK poolt kokku kutsutud ekspertidelt 

tagasisidet fonogrammi ja esitluse täiustamiseks. Tagasiside andmine korraldatakse perioodil 13.10 – 
31.10.2019. 

6.4. Finaalkontserdile pääsenud laulude autorid ja esitajad peavad ajavahemikul 11.10 – 30.11.2019 olema 
kättesaadavad esinemisteks erinevatel konkursiga seotud reklaamsündmustel ja –kampaaniates; 

6.4.1. ENTK teavitab autoreid ja esitajaid sündmustest ja kampaaniatest mõistliku aja jooksul. 
 

7. Võidulaul, teine ja kolmas koht 
7.1. Võidulaul, teine ja kolmas koht valitakse žürii poolt välja 07.11.2019 toimuval „Malevalaul 2019“ 

finaalkontserdil. 
7.2. Laulu autor(id), esitaja(d) ja fonogrammitootja on kohustatud ENTK-l lubama laulu selle esituste ja 

salvestiste kasutamiseks laulukonkursi tingimustes kirjeldatud eesmärkidel, viisidel ja tähtaegadel. 
 

8. Isikuandmete töötlemine 
8.1. ENTK kogub ja töötleb isikuandmetena autorite, esitajate ja fonogrammitootjate isikuandmeid, mis on 

vajalikud laulu konkursile esitamiseks. Isikuandmete töötlemise eesmärk on muuhulgas tagada autorite 
teoste, esitajate esituste ja fonogrammide õiguspärane kasutamine. 

8.2. Isikuandmete töötleja on ENTK, asukohaga Tõnismägi 11, Tallinn, Tel: 735 0399, e-post entk@entk.ee. 
8.3. Kogutavatest isikuandmetest avalikustatakse üldsusele esitaja nimi ja esitaja(te) pilt (pildid). 

Isikuandmeid edastatakse kolmandatele isikutele, kui see on vajalik teoste ja esituse kasutamiseks 
ja/või autori ja esitaja õiguste kaitseks või kui vastav õigus või kohustus tuleneb seadusest. 
 

9. Lõppsätted 
9.1. Konkurss kuulutatakse välja Teeviit veebilehel. 
9.2. ENTK jätab endale õiguse teha tingimustes muudatusi. Muudatused avalikustatakse viivitamatult 

Teeviit veebilehel. 
9.3. ENTK jätab endale õiguse kutsuda kokku erakorraline komisjon, kui konkursile ei esitata piisaval hulgal 

laule või avaliku hääletuse käigus ei ole võimalik valida välja 10 laulu, kes pääsevad finaalkontserdile. 
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