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20. mai 20t6

NIfU Eesti PHrimusmuusika Keskus (registrikood 80116582, aadress
Tasuja pst 6, 7L0L1 Viljandi, edaspidi EPMK), mida esindab juhataja Tarmo
Noormaa,

ja Eesti Kirjandusmuuseum (registrikood 70003879, aadress

Vanemuise 42, 51003 Tartu, edaspidi EKM), mida esindab direktor Urmas

Sutrop, kinnitavad, et asutused peavad uhiselt oluliseks
o pdrimusm

u

usika traditsioon i jiitka mist (m6eldes pii rim usm uusika

a

II

nii ajaloolist muusikafolkloori kui selle taasesitusi ttinapaieval, ka seatud ja
t66deldud kujul);

o pdrimusmuusika talletamist EKM Eesti Rahvaluule Arhiivis

(ERA)

ning talletatu taaskasutamist;
o pdrimusmuusika-alaste teadmiste

ja oskuste vastastikust jagamist;

o pdrimusmuusika teaduslikku uurimist professionaalsete oskustega
teadlaste poolt, mis on aluseks usaldusvEidrsetele vtiljaannetele ja selle
kaudu ka heale muusikale ehk etnomusikoloogia-alase teadust66 jiitkamist.

Asutused on kokku leppinud,

et oma Uhiste eesmdrkide saavutamiseks

tehakse mitmekUlgset koostodd jtirgmistes punktides.
1.

EKM

ja

EPMK valmistavad koostdos

ette

pdrimusmuusika

huvilisi

abistavaid Oppematerjale (niiiteks Ptirimusmuusika Noodikogu projekt,
selle veebinoodikogu ning trUkiviiljaanded jm).
2.

EKM tagab tagab oma materjali avaldamisel
rahvamuusikaveiljaanetes sisulised konsultatsioonid.

€)On^u\-lCe1

EPMK

).

EPMK annab EKMI kasutusse EPMK tellimusel tehtud

ERA

originaalmaterjali noodistused, avaldamiseks oma digitaalarhiivis Kivike
ning selle liidestustes.
4.

EKM v6imaldab EPMKiI erialaste materjalide tagatiskoopia talletamist
Kirja nd usmu useu mi virtuaa lserveris.

5.

EPMK kaasab EKMi teadlasi ning teisi t66tajaid August Pulsti Opistu

kursuste

lti

bivii misse.

EKMiI on 6igus video-

ja helisalvestada

kultuuriptirandi pikaajalise

siiilitamise ning u urimist66 eesmd rgil Vilja ndi pti rim usm uusika festiva li
ning teisi EPMK muusikaUritusi. EKM annab tehtud salvestuste koopiad
keskusele kasutamiseks ptirast nende arhiveerimist ERAs. Salvestuste

avalikustamist

ja

viiljaandmist puudutavate kasutuspiirangute

osas

lepitakse kokku iga kord eraldi.
7.

EPMK aitab otsida ning taotleda vahendeid ERA etnomusikoloogia
t66rUhma hallatava regiviiside andmebaasi loomiseks ja arendamiseks.

8.

EPMK korraldab vOimalusel Uhe tasuta

luhikontserdi

Kirjandusmuuseumis iga-aastasel ERA kaast66liste pEieval.

g.

EPMK

ja

EKM populariseerivad vastastikku Uksteise tegevust ning

tehtut.

Kdesolev kokkulepe jdustub allakirjutamise hetkest ning kehtib kolm aastat.

Lepingupoolte esindajateks sisulistes kusimustes

on Tarmo

Noormaa

(EPMK) ning Risto Jiirv (EKM).

Kokkulepe

on koostatud ja

allkirjastatud

2

(kahes)

vOrdvtjdrses

eksemplaris, millest m6lema poole esindaja saab uhe.
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MTU Eesti Piirimusmuusika Keskus
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