
Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit (ETTL) 

Volikogu koosolek 

  
Aeg ja koht: 26.02.2016, kell 12.00-15.00 ETA, Hobujaama 12, Tallinn  

 

Osalejad: 

volikogu: Jane Miller-Pärnamägi, Laura Kvelstein, Sille Kapper, Anne Tamm-

Kivimets, Anu Sööt, Mihkel Ernits, Eve Noormets, Arolin Raudva, Maarja Tõnisson, 

Marie Pullerits, Raido Mägi.  

juhatus: Raido Bergstein, Lii Ainsalu 

tegevjuhid: Monika Tomingas, Sille Ardel 

 

Puuduvad: Tanel Keres, Marie Pullerits 

  

Päevakord: 

1. Ülevaade üldkoosolekust, 29.01.2016 

2. ETTLi volikogu ja esimees, juhatus, tegevjuhid 

3. Liidu korraldus, tegemised, ülesannete jaotus 

4. Kodulehekülg, e-mail – info koondamine, ühine liikmete list 

5. Liikmemaks ja tasumine 

6. Logo ideekonkurss – info välja saadetud, tähtaeg 05.03 

7. Töögrupid ja edasine tegevus: Uus tants, huviharidus, kutsestandard, 

autoriõigused, Tantsuinfo kuukiri, kirjanduse väljaandmine, arengukava 

8. Kulka – 20. veebruar esitatud taotlused; näitekunst; rahvakultuur; järgmised 

projektid ja taotlused 

9. Jooksvad mõtted, küsimused.. 

10. Järgmine koosolek 

 

 

 

1. Ülevaade üldkoosolekust, 29.01.2016 

Kõik on tutvunud protokolliga.  

 

2. ETTLi volikogu ja esimees, juhatus, tegevjuhid 

Volikogu esimehe ülesanne on juhtida volikogu tööd: kutsuda koosolekuid 

kokku, valmistada ette koostöös tegevjuhtidega järgmise koosoleku 

päevakord.  

Kandidaat: Anu Sööt 

Hääletus: 10 poolt, 0 erapooletut ja 0 vastu 

Otsus: Anu Sööt on volikogu esimees.  
 

3. Liidu korraldus, tegemised, ülesannete jaotus 

Protokollivad – Sille ja Monika.  

Toidu toomist organiseerib Lii või vastavalt volikogu koosoleku asukohale, 

keegi teine, eelnev kokkulepe. 

 

4. Kodulehekülg, e-mail – info koondamine, ühine liikmete list 

Töögruppide meililistid on valmis, gruppidesse kirjutada tervituskiri – Monika 

ja Sille.  

Koduleht jääb tantsuliit.ee, kodukate ühtlustamine.  



E-postid ühendada. E-post tantsuliit@gmail.com 

Liidu meililist – kas tekitada ühine googlegroupsi list või siis kontopõhine 

list? Sille ja Monika.  

 

5. Liikmemaks ja tasumine 

Üldkoosolekul sai kokku lepitud 10 €/ aastamaks. 

Siiani oli Tantsuhariduse Liidul liikmemaksu tähtaeg 1.märts.  

Liikmemaksu tähtaeg nihutada edasi, kas 31.märts või aprill. 

Raido ja Lii annavad teada, kui äriregistri kanne korras ning mis pangakontole 

liikmemaks hakkab laekuma.  

Siis liikmetele liikmemaksu teavitus – Sille ja Monika. 

Kas see võiks olla suurem? Hoiame madalana ning saame pigem rohkem 

liikmeid. See on hetkel natukene tähtsam. Loometoetusest 15 % saab kulutada 

admin kuludena.  

Kulkat survestatakse, et tegevustoetus üldse ära kaotada. Kulkas on praegu 

suured muutused. Esimesena vaadatakse vormilist külge ja siis vaadatakse 

alles sisu.  

 

6. Logo ideekonkurss  
Info välja saadetud, tähtaeg 05.03.  

Üks kandidaat on juba meilile saabunud.  

Sille ja Monika edastavad laekunud logo ideed volikogule ja juhatusele, 

valime parima. 

Väljakuulutamine 31.märts. 

 

7. Töögrupid ja edasine tegevus 

Iga töögrupp loob oma süsteemi, sõnastab mõtted ja tegevused. Nt kas kaasata 

väljastpoolt eksperte või mitte.  

Töögruppide kokkuvõtted teeb iga grupi eestvedaja volikogu koosolekul. 

Järgmisel koosolekul ootame juba töögruppide juhtidelt ettekandeid.  

 

Uus Tants  
Uus Teater juba tunneb huvi kas toimub ja mis mahus.  

Mihkel kutsub kohe töögrupi koosoleku kokku.  

Teemast on ka huvitatud Tantsunõukogu.  

 

Huviharidus  
Kokkuvõte senisest: Jane – viimaste aastate suurimad saavutused: 

tantsuhariduse valdkonnas oleme partnerid riigile. On jäänud mulje, et 

tantsuvaldkond on riigi jaoks atraktiivne, kuna oleme tervik ja kompaktne. 

Nad on valmis arenguid katsetama. Olemas tantsuõpetuse arengukava. 

Rahastuse teemal – liidu taas käimalükkamine oli just seotud rahastuse 

teemadega.  

Meie jaoks oluline sõnum on tantsuhariduse kvaliteet. Me pole nõus, et igaüks 

võib tantsu õpetada. Tantsuõpetus nõuab teadmisi ja kogemusi.  

Tantsuõpetus on koolis valikainena. Ehk saab kuidagi siduda 

Haridusministeeriumi koolitustega, et tantsuõpetus on osades koolides aine.  

 

Ministeeriumis huvihariduse teema liigub, on käinud kultuurikomisjonis ning 

hetkel on üle Eesti sellekohased ümarlauad ja infotunnid. Partnerid on Eesti 



Noorsootöö Keskus ja Archimedes. Tantsuvaldkonnas koordineerib 

arenguprogrammi Siim Värv Archimedesest. Esimese tantsualase 

arenguprogrammi juhtivkoolitaja Eve Noormets.  

Huviharidus on noorsootöö üks osa. Järgmisel aastal arenguprogramm jätkub, 

mõtlevad struktuuri. Edaspidi pigem erinevate erialade programme.  

Noorsootöö Keskuse kodulehel on üleval info uutest koolitusest:  

Tegemist on HTM noorteosakonna, SANA ja ENTK ühise teabepäevaga, kus 

tutvustatakse erinevad tegevussuundi ja uusi võimalusi noorsootöös, mis 

tulenevad EL ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavast perioodil 2014-

2020 ning on suunatud tegevuste "Tõrjutusriskiga noorte kaasamine ja noorte 

tööhõivevalmiduse parandamine" ja "Noorsootöötajate koolituste arendamine 

elluviimiseks“ elluviimiseks. 

 

Tantsuõpe ei ole ametlikult kooliprogrammi osa, seepärast me ei sobi Innove 

kooliõpetajate koolitustele.  

Liidu poolt palve/info Siim Värvile, et ETTL on huvitatud koostööst.  

Archimedesega koostöös võiks teha kutsestandardite alusel koolitusi 

õpetajatele. Võib uurida, aga Archimedesel on koolitusprogramm kolmeks 

aastaks planeeritud.  

 

Osades koolides on võimalik asendada riiklikus õppekavades olevaid aineid 

huvihariduses vastavaga.  

 

Saadame laiali infopäeva info liikmetele ning külastame ka ise. 

Uus kohtumine HTMiga – Sille võtab ühendust. 

 

Kutsestandard 
ETHL on jõudnud nii kaugele, et ühena anname välja tantsuspetsialisti kutset. 

Enne andis kutset välja vaid ERRS. 2015.a. hakkasid kehtima uued standardid, 

mis on EUs ühtsed. 2014 a. kohendati eelmist standardit, et see oleks 

võimalikult laiapõhjaline. Et see oleks vastav nii tantsuõpetajale, kunstnikule 

kui ka loojale. Kutsekoda tegi uue konkursi ning rahvatantsuinimesele annab 

kutset ERRS ja kaasaegse tantsu inimestele annab standardi ETHL. See kehtib 

EUs.  

Alates 2016 saavad Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Tantsukunsti 

eriala lõpetajad automaatselt Tantsuspetsialist esmane tase 6 kutse. 

Tantsuspetsialisti kutse on ka tööandjatele märk, et nad õpiksid seda 

väärtustama. Sellega saab ka siduda palka. Meie jaoks ongi kutse teemad 

olulisemad kui palgateemad. Õpetaja kutsestandard on üldine. Selle olulisuse 

reklaamimine on meie enda teha. See on kvaliteedimärk. Tööandjad võiks 

sellest lähtuda – teadustamise küsimus.  

 

Autoriõigused  
Ministeeriumis asi seisab, aga loomeliidud tunnevad huvi. Loomeliitudele on 

seadusega antud võimalus esindada oma liikmeid autoriõiguste küsimustes. 

Alustaks sellest, et oma liikmeid teemaga kurssi viia. Lepime omavahel 

kohtumise kokku.  

 

Tantsuinfo kuukiri 

Töögrupi osas on Evelin juba initsiatiivi võtnud. Hetkel saime rahastust ka 



tekstide autoritele – 4 originaalteksti ja 4 tõlkeartiklit aastas.  

Eraldi projekt võiks olla eesti keelsete artiklite inglise keelde tõlkimine.  

Töögrupp võiks edaspidi ise mõelda, kuidas raha taotleda kuukirjale. Kui 

kuukirja taotlust teha, siis võiks üldistesse kuludesse lisada ka 

transpordikulud.  

Sisu pakkumised on igati teretulnud.  

 

Kirjanduse väljaandmine 
Kord tegime konkursi kas teha veel? Eesmärk, et Liit aitaks kaasa teoste välja 

andmisega.  

Tuleks julgustada inimesi kirjutama ja kogemusi kirja panema.  

Anu ettepanek uueks raamatuks: Kaasaegse tantsu õpetamise metoodika –  

erinevate inimeste tunde ja nippe koguda. 10-15 autorit.  

Hetkel on ka pausil Tantsupeotarga käsiraamat.  

Inna tõlgib hetkel Anne-Mari Autier “Ballet body logic” raamatut.  Kõik pole 

veel tõlgitud – Sille suhtleb edasi, kus maal Inna on. 

 

Infoks – Eve Noormets, Maria Muuk ja Evelin Lagle annavad välja Gerd 

Neggo raamatu. Pilt struktuuriloost. Elulugu, kultuurilooline ja ülevaade. 

Sügiseks.  

Võiks lisada stipendiaadid ka raamatusse.  

 

Arengukava 
Liidul tuleb sõnastada oma tegevused. Viisaastaku plaan. Alustada võiks 

tegevusplaanist ja suundadest. Eeldab, et me oleme ise tööprotsessis.  

Järgmisel kohtumisel tegeleme tegevuskavaga.   

Küsitlus teele, mida liikmed soovivad millega Liit tegeleks – Monika ja 

Sille. 

 

8. Kulka - 20. veebruar esitatud taotlused; näitekunst; rahvakultuur; 

järgmised projektid ja taotlused 

Saime ETKL’ile tegevustoetust Kulkast 1700 €, kuid ebaselge kui kaua 

tegevustoetusi välja veel antakse. Hetkel saame toetust iga kvartal, kuid nad 

tahavad seda ära kaotada.  

Töögrupid peaks ka projekte tegema, mis oleks abikõlbulikud Kulka jaoks. Ja 

sinna sisse kirjutada admin kulud.  

Kui Kulka toetus ära kaob, siis ministeeriumist tulev summa on ikka väga 

väike.  

Kuukiri kui projekt – Rahvakultuuri jaoks oli kuukiri probleemiks – neile ei 

sobinud vormistus. Hinnapakkumised olid puudu. Veebruaris esitasime uuesti 

koos kaaskirjade ja hinnapakkumistega. Loodame, et Rahvakultuur nüüd 

toetab.  

Näitekunstis siiani probleemitu. Saime novembri taotlusest raha.  

Tantsuhariduse valdkonna arendamise taotlus sai ka veebruari taotlusvooru 

tehtud.  

 

Viimane ministeeriumi info: Eve – viimased kaks aastat tuli valdkondade 

arendamiseks Kultuuriministeeriumilt raha, nüüd saavad vaid 5 suurt riiklike 

asutuste all olevat festivali. Kulkale pidi see teavitus minema, et Kulka neile 

suurtele enam ei annaks lisatoetust ning väiksematele seetõttu vaja rohkem. 



Mis siis rahastusega edasi saab? Eks see on valdkonnas üldse suur küsimus. 

Seda peab raha jagajatelt küsima, sest muutustest pole teavitatud, peaks 

tähtsate inimestega nendel teemadel vestlema. Teatrifestivalid on riiklike 

institutsioonide juures. Tantsufestivalid on eraldiseisvad ja ei kuulu kellegi 

juurde. 

 

Hetkel on meil rahaga kitsas ja peab mõtlema lisaprojektide kirjutamisele.  

Üks mõte mis tekkis Tantsunõukogus – kirjutada ministeeriumile ning leppida 

kohtumist. Mis mõtted on tantsuvaldkonnaga riigitasandil.  

 

Tantsunõukogu – kõrgeim tantsuvaldkonna esindaja, kes esindab 

otsustekogudes. Koondab nii tantsuteatreid, ülikoole kui ka erialaliite. Paljuski 

infovahetuskoht. Poliitiliste otsuste koht 

Tantsunõukogusse ETTLi poolt võiks kedagi veel lisanduda.  

 

Maisse peaks ka mingi taotluse juba tegema. Võiks olla seotud töögruppidega.  

Kristiina Oomer Harrastusteatrite liidust on Kulkas Rahvakultuuri sihtkapitali 

koosseisus ja valmis aitama projektide nõustamisega ja toetamisega. 

 

9. Jooksvad mõtted, küsimused.. 

Tanel Keres soovib volikogust välja astuda.  

Uueks volikogu liikmeks vastavalt volikogu valimise korrale on Ilma 

Adamson.  

 

10. Koosoleku päev 

Kord kuus reedeti. Panna see kevad paika: 1.aprill, 13.mai, 7.juuni (Viljandis).  

 

Järgmise korral koosolekul:   
- Tegevuskava 

- Välissuhted 

- töögruppide ettekanded 

- liikmete tagasiside küsitluse põhjal 

- liidu uus logo 

 


