
Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit (ETTL) 

Volikogu koosolek 

Aeg ja koht: 12.05.2017, kell 12.00-15.00 ETA-s (uksekood 1526A) 

 

Osalejad: Anne Tamm-Kivimets, Anu Sööt, Arolin Raudva, Ilma Adamson, Jane Miller-Pärnamägi, Lii 

Ainsalu, Maarja Tõnisson, Marie Pullerits, Raido Bergstein, Raido Mägi, Sille Kapper. Külalised Anu 

Ruusmaa, Taavet Jansen, Maria Goltsman 

Puudujad: Eve Noormets, Laura Kvelstein, Mihkel Ernits 

Protokollija: Anu Sööt 

 

Päevakava: 

1. 12.00 kohtumine KULKA Näitekunsti esindajate Taavet Janseni ja Anu Ruusmaaga  

ETTL küsimused: Kuhu kuulub Eestis noorte tantsukunst?  

Vastus: Näitekunst- professionaalid. Rahvakultuur-harrastajad. Kes on harrastajad- keegi ei 

tea. Rahvakultuuri jõuavad kõik nn hallis alas tegutsejaid. Näitekunst- professionaalsel skenel 

tegutsejad. Kui näitekunsti ka harrastajad, jääb proffidele toetust vähem.  

Jane- kuhu peaks kuuluma noorte huvihariduse/ harrastustegevuse toetamine? Valdkonna 

arendustegevus, kuhu see peaks kuuluma? 

Vastus: ETTL saab küsida projektide põhiselt, mitte palkadeks. Projektijuhtimine ei ole 

abikõlbulik. Kui on hea projekt ja inimesed tahavad asja teha, kulka toetab. Kulka ei muretse 

selle pärast, mis siis saab, kui need tüübid ei saa raha. Üks jah tähendab kolme ei-d. Kulka ei 

võta vastutust valdkonna arengu eest. Ei taha toetada Eestis toimuvateks trennideks. 

Repliik Raido B: ETTL Loometoetus -tugi, ei ole aruandealune raha. Loomestipendiumid- 

makstakse siis, kui jääb eelmise aasta loometoetustest üle. Reeglina ei jää üle. 

Küsimus: Liidu tegevustoetus. ETTL-l on teistest liitudest väiksem? 

Vastus: Eelarve peab olema selge ja arusaadav, miks on eelarve just selline. Mis on OF jne. 

Võtta aluseks Ott Karulini koostatud eelarvepõhi, mis ühtlustati loomeliitudele ja arvestus 

käib liikmete arvu alusel. Näitekunstis rakendub see vaid, teistest sihtkapitalidest ei tea. 

Ruumi renti ei maksta, projektijuhtimist pigem mitte, Eesti-sisest transport mitte, 

lavakujundust mitte, kostüüme mitte. Pigem inimestele. Peaks olema aga „loov 

raamatupidamine“. Kulka toetab residentuure, et inimene töötab, mis ei pea alati 

vormumaks etendusteks. Tulem võib olla ka arutelu, diskussioon. 

Soovitus- ühtsust, st kõigile võrdseid põhimõtteid ei tule. Liidu töö- kuidas seda killustunud 

tantsuanarhistide kampa koondada?!  



Laiem arutelu: Miks tahavad inimesed kuuluda nt kunstnike liitu? Miks olla liidu liige? Mida 

pakume, et valdkond areneks? 20 aastat valdkonnas üsna ühesugune olukord. Mis on 

boonusträkid liitu kuulumiseks? 

KULKA: Projektidele hing sisse puhuda. Lugeda eelnevalt kulka kodulehte, seal väga hästi 

kirjas põhimõtted.  

Stipendiumi ka nt enesele millegi tegemiseks/loomiseks. 

Stabiilsust ei saagi eeldada kulka baasil, iga 2 aasta tagant vahetub, mis on selle olemusse 

sisse kirjutatud ning pigem hea, vähendab korrumpeerumist (Anu tõlgendus). 

Rahvakultuuris täiesti teine teema.   

2. Kutsestandardi töögrupp + arengud 

Saab kasutada ka VÕTAt. Uuendamisel võiks välja tuua, et saab taotleda ka erialast 

kõrgharidust omamata, kvalifikatsiooni saab ka kinnitada VÕTA kaudu.  

Võiks!!!! toimuda 1-2 infopäeva. Mis teemal? Millal? Kes korraldab? 

Peaks!!!! Hakkama tegema lobitööd kutse taotlemise vallas. Kes hakkab? 

Kuidas liit saaks toetada taotlejaid? ETTL olemasolevast tegevusrahast toetada, et liidu 

liikmele tasuta?/ soodsam? 

Inimesed ei oska teha portfoliot. Teha äkki kodulehele näidisportfolio. 

Kiri maa- ja linna omavalitsuste liidu juhtkonnale, koolijuhtide liidule, artikkel Õpetajate 

Lehte – et arvestaks töölevõtmisel erialast haridust, mida kinnitab kas erialane haridus ja/või 

kutsestandard.  

Projekt hasarti juuni lõpus, vastus augustis, tegevus oktoobrist. Anne veab seda protsessi. 

7. juuni üldkoosolekul teeb Anne 10 min ülevaate. Dokumentide esitamine taotlemiseks 18. 

sept. 

Kordustaotlemine teha lihtsamaks. 

Laagrikasvataja-tantsuõpetaja kutse. 

3. Huviala valdkondade kvaliteeditoetuse määruse arutelu 

Vaja tantsumaastiku statistikat jne 

KOV koostööprogramm, kus huvitegevus on üks koostöö osa. Sealt taotletav raha kataks vast 

kutsestandardi infopäevade raha.  

4. Tantsumassiiv 

Toimub 17.-20. august Massiarul. On ideid, on küsimusi. Igal juhul teeme. Anu S ja Ele Viskuse 
eestvedamisel. 



5. Tantsupedagoogika raamatu ilmumine siduda töötuba-esitlustega kohapeal, nt Võrus 
raamatu esitlus ja Alari töötuba. Tartus raamatu esitlus ja Anne töötuba jne jne. 

6. Riigi hetke seis tantsuvaldkonnas, küsimused kultuuriministrile 31. mai Kultuurikoja 
kohtumisel ja Tantsutöötaja ametijuhend 

Suhtlus Hillar Seinaga tõi välja, et KM siiski ei oma arvamust ega ootusi tantsutöötaja 
ametikohaga. St ei näe ilmselt selle võimalust enda poolt. Nende suhe on vaid lavastuste 
väljatoomine, ei näe laiemalt, tantsumaastikku kui protsessi.  

7. Uus Tants – väga segane. Mihkel lubas ise üle anda, pole seda teinud. Läheme ise edasi. Mis 
edasi teha? Kes veab, kes oleks huvitatud. Mõtestada eesti kaasaegset tantsu. Äkki nn 
Olmeulmad kooslus võiks seda vedada? Vaja uut nägemust, kuidas näidata eesti etendusi. 
Kellele näidata? Välisprodutsentidele? Lootusetu? Suurem kõlapind eesti publikule? Mis 
intrigeerivamaks, põhjendatumaks? Leida uus vorm? Kuidas eesti tantsukunstnikud saavad 
kokku. Massiaru liin- energia kogunemine, sealt vb kasvab edasi mõtteid 

8. Üldkoosolek, 07.06.2017 Toimumiskoht ETA ruumid – suur saal. Kellaaeg 11:00-15:00 või 
16.00?  

11.00-12.00 Formaalne osa väga kiiresti! Ainult ülevaade. 

Tegevusaruanne ja majandusaastaaruanne 2016 – Raido, Lii, Jane 

Aastaplaan 2017 – Raido, Lii, Jane 

Eelarve 2017 – Raido, Lii, Jane 

Ettepanekud volikogu liikmeteks, juhatuse liikmed jätkavad, tegevjuhina valmisolek Janel. 

 

Üldkoosolekul teha ajurünnak ümarlaua vormis. Reastada tantsuvaldkonna põhiprobleemid 

ja meie vajadused ja need ära argumenteerida. 

Töögrupid: 

 Noorte tants Eestis?! 

 Tantsukunst Eestis?! 

 Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit Eestis?! 

 

Toitlustus/suupiste paus üldkoosolekul –Mall Noormetsalt kontakti??? 

 

Ei jõudnud rääkida, jäävad järgmiseks korraks: 

9. Jaan Ulst ja kodulehekülg 

10. DaCi liikmelisus 

11. Anu S ja Raido M osalevad üldhariduskooli liikumisõpetuse ainekava arendusseminaridel 
jooksvalt, järgmine toimub 19. mai Viljandis. 

 


