
Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit (ETTL) 
Volikogu koosolek 
 
Aeg ja koht: 7.06.2016, kell 11.00-17.00 Viljandi Huvikoolis (Jakobsoni 47c) 

Osalejad:  
volikogu: Jane Miller- Pärnamägi, Anne Tamm-Kivimets, Anu Sööt, Raido Mägi 
juhatus: Raido Bergstein, Lii Ainsalu 
tegevjuhid: Monika Tomingas, Sille Ardel 
 
Puudujad: 
Laura Kvelstein, Sille Kapper, Ilma Adamson, Mihkel Ernits, Eve Noormets, Arolin Raudva, 
Maarja Tõnisson, Marie Pullerits.  

 

Päevakava: 

1. ETTL arengukava 
2. Kokkusaamine koos liikmeskonnaga 25.08 Moostes 
3. ETTL kodulehekülg 
4. ETTL logode arengud 
5. Ülevaade kohtumisest KUM-iga, Uus Tants arengutest 
 

 

1. ETTL arengukava tööga alustamine, juhib Jane (vt. materjali lisast 
„Arengukava_tegevusplaan“ 
 
- Tantsuvaldkonna komponentide analüüs 
- Kes on tantsuinimesed? Mis profiiliga? Kui palju?  
- Valdkonna finantsid - olemasolevad ja võimalikud lisanduvad.  
- Valdkonna probleemistik 
 

2. Kokkusaamine koos liikmeskonnaga 25.08.2016 Moostes - päevakava ja muud 
korralduslikud küsimused 
 
Mooste koosolek on koos ETTL liikmetega, mille lõpul võiks valminud olla ETTL 
arengu- ja tegevuskava. Moostes ka järgmise hooaja tegevuskava ja volikogu 
koosolekute ajakava fikseerimine. 
 
Mooste tegi meile hinnapakkumise ja tegime taotluse ka Kulkasse.  
Siim Värv on nõus meil seda päeva läbi viima.  
Mis tooks inimesi kohale ja mis oleks oluline liikmetega arutada? 
- ülevaade huvitegevuse valdkonna riiklikust rahastamisest (KOVide raha, 

valdkondliku võrgustumise raha) 
- Valdkonna võrgustiku loomine ja selle igapäevase juhtimise suutlikus (riik ootab 

seda meie poolt, peamiselt hetkel seoses huvitegevuse rahade tulekuga) 
 

Peaksime enne seda koosolekut teha eeltööd- suutma praeguseid ilminguid koondada 
ja sõnastada ning konkreetset statistikat välja tuua. Lõpp eesmärgiga anda valdkonda 



konkreetsemat sisendit ja tõsta suutlikust konkreetsetel faktidel põhinevalt oma 
valdkonna inimeste eest rääkida/ adekvaatsemalt esindada.  

Oluline oleks ka numbrite põhjal probleeme välja tuua - valdkonna mingit osa 
analüüsida. Saaksime teha HTMi seiretaotluse, et valdkonda kaardistada ja siis 
saaksime KOVidega sisulist koostööd teha. Millist uuringut me tahame? 
 
2017 algab KOVide huvitegevuse rahastus - mismoodi me peaksime KOVidega 
suhtlema?  
 
Tähtsad on kolm osapoolt 
- oma valdkonna koostöö,  
- koostöö KOVidega  
- koostöö ministeeriumidega.  

 

Selleks vajalik konkreetne tegevuskava. Meil peaks olema ka suutlikkus, et KOVidele 
soovitada huvihariduse õpetajaid ehk siis ka ülevaade valdkonnas toimuvast, et me 
suudaks ise huviharidusena tantsu/tantsuõpetajaid välja pakkuda.  

 
Huvihariduse erinevate kunstide valdkondade peaks kokku kutsuma augustis, kuna 
sügisel läheb kõik täiega käima.  
 
Info huvitegevuse rahastamise kriteeriumite kohta saadetakse HTMi poolt KOVidele 
hiljemalt 1.juulil 2017.  
 
Mooste ettevalmistuseks ja arengukava aruteluks teha eraldi juhtkonna koosolek 
Räpinas 15.augustil.  
 

3. ETTL kodulehekülg 
Kodulehekülgede ühendamine juba mõnda aega töös, seega osa olulist infot juba 
üleval ka ETTLi lehel. Aasta lõpus läheb tantsuharidus.ee leht maha.  

− tantsust meedias, uurimused ja ainekavad maha võtta, kuna info vananenud 
ning raske seda päevakajalisena hoida.  

− ajalugu ülesse panna, tekitada ka ülevaade tantsukunsti poole pealt 
− uue tantsu ja kedja tekstid uuendada ja universaalsemaks kirjutada, 

lühitutvustused kohtumistes 
− uudised - loe edasi 
− lugemist tulp maha võtta 
− lehe jalus uuendada kompaktsemaks 
− kalender lisada, kui saab toimima 
− töögrupid lisada ja ETHLi poolt ka töögruppide ajalugu 
− inglise keelsele lehele vaid üldinfo. ülejäänud, siis kui jõuab tegeleda 

 
 

4. ETTL logode arengud 
Liikmetele logode hääletus saata: ministeerium, lipsuke, lõpmatus, Kaisa, Hendrik. 
Tähtaeg 20.juuni.  
 



5. Ülevaated: kohtumisest KUM-ga, Uus Tants arengutest   
KUM kohtumine - tants on nende meelest etenduskunst. Kaks aastat tagasi rääkisime 
tantsust eraldi. Tants on festivalidel nende meelest etenduskunstide tasandil 
rahastatud.  
Tantsu osa kaob poliitilisel maastikul ära. Sama, mis spordis - kõik mis pole suured 
liigid hakkavad saama rahastust, aga nišis peab ise hakkama saama. Tantsu surutakse 
ka nišiks etenduskunstides.  
Kui meil on endal väga selge ja ühiselt sõnastatud nägemus ja arengukava, siis on seda 
ka lihtsam KUMis tutvustada.  
Minister tõi välja, et ka valdkonna inimesed võiksid teha kirjutisi ja valdkonna 
probleemidele tähelepanu juhtida meedias.  
 
Huvitegevuse teema - vastas küsimustele Piret Hartman (kultuuriministri nõunik). 
Selge sõnum oli, et valdkonna organisatsioonide toetus läheb nendele, kes suudavad 
olla valdkondlikult kaasas ja võrgustuda. Ministeeriumide tasandil pole ka veel selge, 
plaanis teha ühine register (spordi ja EHIS ühte panna). Kultuuriministeeriumi ja 
haridusmin omavahel ka väga ei ühendu. KUM räägib palkades, HTM noorte 
huvivajadustest. Kõige tõhusam oleks kui saaks huvivaldkonna inimesi kutsuda 
ümarlauda - tuua välja kvaliteedi teema, kutsestandardi rakendamine jne. Valdkonna 
poolt oodatakse initsiatiivi.  
Peaks ka tudengeid ära kasutama, et teha statistikat ja andmebaase.  


