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Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit (ETTL)  

Volikogu koosolek 

 

Aeg ja koht: 27. jaanuar 2017, kell 12.00-15.00 ETA-s (uksekood 1526A) 

Osalejad: Anne Tamm-Kivimets, Anu Sööt, Arolin Raudva, Eve Noormets, Ilma Adamson, 

Jane Miller-Pärnamägi, Maarja Tõnnison, Marie Pullerits, Raido Mägi, Sille Kapper, Sille 

Ardel, Nele Suisalu 

Puudujad: Lii Ainsalu, Raido Bergstein, Laura Kvelstein, Mihkel Ernits 

Protokollija: Sille Ardel 

 

Päevakava: 

1. Presidendi kantselei jõulukaart – Liidu ametlik aadress andmebaasides? (Saaja: 

pr Anu Sööt, Eesti Tantsukunstnike Liit, Telliskivi 60A, 10141 Tallinn) 

Vaadata üle ETTLi ametlik aadress ja muuta ka äriregistris ära, siis peaks olema igal pool 

õige. Hobujaama 12/ Narva mnt 9E, 10151 Tallinn – Raido 

 

2. Kulka taotluste vastused – Liidu toetuse kasutamine: tegevustoetus 2017, 

tantsuhariduslik projekt 2017, TantsuKuukiri 2017 

ETTLi 2017. aasta rahastuse küsisime Kulka november 2016 voorudest: 

 Rahvakultuurist tantsuhariduse projekti jaoks saime 4800€ (12 kuud x 400€) – 

projektijuhi/tegevjuhi töötasu. Eraldi tõi rahvakultuur välja, et välja arvatud 

transpordikulu. 

 Näitekunstist saime tegevustoetust 6800€ - Liidu töö juhtimine, organisatsiooni 

üldkulud. 

 Rahvakultuurist ja näitekunstist küsisime ja saime ka rahastuse TantsuKuukiri 2017. 

aasta väljaandmise jaoks. TantsuKuukirja kulud on toimetamine (Evelin Lagle, 10 

kuud x 250€), keeletoimetamine (Pille Saar, 10 kuud x 70€), kujundus ja leht (Jaan 

Sarapuu, 10 kuud x 144€) ning 8 tasulist artiklit (8 x 106,25€). 

 ETTL kui loomeliit saab iga-aastast rahastust ka kultuurministeeriumist. 2017. aasta 

rahad veel laekumata, aga peaksid tulema nüüd jaanuari lõpus, siis selgub täpne 

kogusumma. Loomeliidu rahastusest umbes ~4800€ on võimalik meil kasutada 

organsisatsiooni juhtimiskulude jaoks.  
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Ettepanek Raido Bergsteinilt: Antud rahastust kasutada vastavalt vajadusele 

töörühmade eestvedajate töötasudeks. Selgub jooksvalt, vastavalt vajadusele, kui 

teatud töörühm aktiivne.  

Oluline on motivatsioon asja vedada, siis boonuseks väike töötasu.  

Volikogu kinnitas ja nõustus ettepanekuga. 

 

 Töörühmad ja nende tegevus: 

TantsuKuukirja töörühm – aktiivne ja toimib hästi. 

Töörühma kuuluvad: Anu Sööt (esinaine), Evelin Lagle (TantsuKuukirja toimetaja), 

Jane Miller-Pärnamägi, Maarja Pärn, Marie Pullerits, Raido Bergstein, Sille Kapper 

Lisada töörühma Nele Suisalu. Ettepanek võtta töörühmast välja Maarja Pärn ja Raido 

Bergstein. Töörühmas võiksid olla vaid aktiivsed liikmed.  

Kutsuda kokku TantsuKuukirja töörühma kohtumine. Marie Pullerits võtab sellel 

teemal Evelin Laglega ühendust. 

Mõte Marielt: Leida võimalusi ja tekitada töötasud kõikidele artiklite kirjutajatele. 

Tasuliste artiklite puhul vaadata üle kirjutamise nõuded. Anda ette konkreetne tähtaeg 

ja samuti kirjutise maht tähemärkides, sellest tuleb kinni pidada. Vastvalat 

tähemärkidele tuleneb ka töötasu. Toimetaja ja toimetuskolleegium piisavalt kriitilised 

ja tekitada autoritele suurem kohustus. 

TantsuKuukiri on alati ajakiri, mis on pidevas protsessis ja sellest tuleneb ka areng. 

Hetkel on hea meel, et tantsuinimesed on hakanud kirjutama, sellest järgmine samm 

tagada kirjutiste kvaliteet. 

 Autoriõiguste töörühm – hetkel ei toimu aktiivset tegevust. 

Töörühma kuuluvad: Raido Bergstein (esimees), Arolin Raudva, Doris Feldmann, 

Maarja Pärn, Monika Tomingas, Triin Marts 

Lisada töörühma Nele Suisalu. Nele on teemast huvitatud ja valmis töörühma ise 

vedama, kontakteerub Raido Bergsteini ja Monika Tomingasega. Siis saab töörühma 

aktiivseks. 

 Arengukava töörühm – ETTLi volikogu on loonud arengukava ja tegevusplaani. 

Töörühma kuuluvad: Liikmed: Anu Sööt (esinaine), Anne Tamm-Kivimets, Doris 

Feldmann, Heili Lindepuu, Ilma Adamson, Jane Miller-Pärnamägi, Katrin Kreutzberg, 

Laura Kvelstein, Leili Väisa, Raido Bergstein, Sille Kapper 

Ettepanek lõpetada töörühma kui sellise töö. Anda sellest teada töörühma liikmetele. 
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 Uus Tants töörühm – aktiivset tööd ei toimu. 

Töörühma kuuluvad: Mihkel Ernits (esimees), Arolin Raudva, Katrin Kreutzberg, 

Laura Kvelstein, Maarja Tõnisson, Monika Tomingas, Raido Mägi 

Uurida Mihklit, mis seis on ja mis on tema edasised plaanid. Kas üldse on hetkel 

vajadust ja kohta Uuel Tantsul. 

 Huvihariduse töörühm – Jane on huvihariduse eestvedaja ja aktiivne, töörühm hetkel 

mitte. 

Töörühma kuuluvad: Jane Miller-Pärnamägi (esinaine), Anne Tamm-Kivimets, Lii 

Ainsalu, Ann Haaristo, Jelena Frunze, Leili Väisa, Mari-Liis Pruul, Sille Kapper 

Kindlasti on vaja ka töörühma muuta aktiivseks, infot vahendada ja üheskoos 

tegutseda. 

Eesti Noorsootöö Keskuse kaudu avaneb 2017. aasta sügisel taotlusvoor eriala 

liitudele ja organisatsioonidele rahastuse küsimiseks (84 000 €). Kindlasti peab sinna 

taotluse esitama, meie kui Liit oleme tantsuvaldkonna eest seisjad. 

Jane eestvedamisel huvihariduse töörühm aktiivseks. 

 Kutsestandardi töörühm – tegevus on, aga töörühm hetkel aktiivne ei ole. 

Töörühma kuuluvad: Lii Ainsalu, Sille Ardel, Anne Tamm-Kivimets, Heili Lindepuu, 

Karoline Suhhov, Katrin Kreutzberg, Leili Väisa, Mall Noormets, Raido Mägi, Sille 

Kapper 

Anne Tamm-Kivimets võtab kutsestandardi töörühma ja kõik tantsuspetsialisti kutsega 

seonduva enda peale. Uus kontaktiisik. Sille aitab vajalikuga kurssi viia. 

Märtsis esitada Kutsekotta avaldus saamas tantsuspetsialisti kutsele juurde 

spetsialiseerumine lavatants. 

Levitada tantsuspetsialisti kutse olemasolu ja selle taotlemise olulisust. Vajalik selles 

infopäev, koolitus teemal portfolio, mis see on ja selle kokkupanek. 

Kutse taotlemise järjekord. Esmalt tehakse välja kuulutamine, siis koolitus ja siis 

taotlemine. 

Infopäeva võiks mõelda üle eesti: Tallinn, Tartu, Jõhvi, Pärnu, Viljandi. Suurem 

koolitus ühes kohas. 

Infopäevade korraldamiseks küsida rahastust Hasartmängumaksu Nõukogust. 

 Kirjanduse töörühm – aktiivne tegevus olemas. 

Töörühma kuuluvad: Anu Sööt (esinaine), Kärt Tõnisson 

Lisada töörühma Nele Suisalu. 
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Hetkel töös raamat kaasaegse tantsu käsiraamat, kirjutavad 11 erinevat autorit, Anu 

Sööt toimetaja ja eestvedaja. 

 

Töögruppide eestvedajad teevad plaani, mis nad näevad, mis teemad käsil, tegevused vaja 

teha, mis kohtumised, taotlused, mis käigud vaja teha jms. 

Töögruppe võib alati juurde tekkida, vastavalt meie arengukava ja tegevusplaanile, vastavalt 

vajadusele. 

Hetkeseisu vaadates määrata töötasu kahe töörühma juhile: Jane Miller-Pärnamägi 

(huviharidus) ja Anne Tamm-Kivimets (kutsestandard). 

 

3. Millal kohtumine Kulka teemadel? 

Kutsuda Kulkast meie valdkonna eest seisjad Taavet Jansen ja Anu Ruusmaa 

järgmisele ETTLi volikogu koosolekule. Järgmine koosolek 10. märts. – Sille tegeleb. 

Jane teeb tabeli, kus kõrvutatud teiste liitude tegevustoetused. Miks tants saab nii vähe 

toetust. 

 

4. Kulka taotlused veebruari vooru  

Veebruari kulkasse läheb kaasaegse tantsu käsiraamatu taotlus.  

Anu Sööt teeb, küsib Liidu alt. Selleks lisada kulkas oma kontole juriidiline isik MTÜ 

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit. 

 

5. Loomeliidu toetus ja liikmete ankeedi täitmine 

Liikmetele saata veel loomeliidu liikmete ankeedi täitmise osas meeldetuletus ja 

täpsemad juhised. Inimesed vajavad lihtsat selgitust, et nii kunstnikud kui ka õpetajad 

saaksid aru reast „minu teosed“, sinna alla lähevad nii tantsud, lavastused, õpetamine, 

korraldamine jms. Vorm on lihtsalt selline. – Anu, Jane. 

Loomeliidu rahastus 2017. aasta oma laekub jaanuari lõpus. 2018. aasta rahastuse 

saamise ja taotluse tähtaeg 1. veebruar. – Raido Bergstein. 

Kui laekub taotlus liikmelt loometoetuse eest, siis seda peab maksma. Ülejäänud 

rahstuse eest saab välja maksta loometegevustoetused. 
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6. Anu Sööt ja Raido Mägi osalesid 2.12.2016 Liikumisfoorumil 

Loomisel on uus kehalise kasvatuse õppekava, liikumine üldhariduskoolides. 

Sellest väga suure osa moodustab tants. Eesmärgiks, et inimestel tekiks huvi elukestva 

liikumise vastu. Kasutatakse näideid Soome ja Rootsi pealt. 

Võetakse seda, mis kohapealt on võimalik võtta ja rakendatakse neid tegevusalasid.  

Tants kui ala, liikumine, lõdvestumine ja taastumine. Keha tunnetamine ja teadmine. 

Töö jätkub, kindlasti peaks ETTL selles osalema, luua taas töörühm, kus üheskoos 

luuakse õppekava suund. 

Järgmine kohtumine kehalise kasvatuse uue õppekava loomise jaoks – ainekava 

arendusseminar 10. veebruaril, kell 10-15, Tartus. Osalevad Anu, Raid Mägi, Eve.  

Mõte, kuidas saab kuidas saab integreeruda tantsu üldainetesse. 

Tants on kehakultuuri kõige kauneim õis – artikkel aastast 1925, Eesti Spordileht. 

 

7. Liikmete kogunemine / suvepäevad 

Mõtteid mitu, kas ühildada tantsukunsti suveakadeemiaga, notafe raames, 

kultuuriakadeemia tantsukunsti osakonna välislektorid. 

Samuti on variant korraldada teemapäevasid, lähtuvalt töörühmade tegevustest, 

kuulutada välja ja siis huviring koguneb. 

Siiski mõte, et oleks hea kui tegemist oleks eraldi sündmusega, eeskätt Liidu liikmete 

jaoks. Suvepäevad on avatud aga kõigile huvilistele. Ajaks augusti lõpp, inspiratsiooni 

laeng uueks hooajaks. 

Asukoht: Massiaru. 

Teema: Mis kõnetab liikmeid? Nii tantsukunstnike kui ka tantsuõpetajaid, ühine 

teema, et tulla kokku. 

Jan Ritsema – teema, kuidas on seotud kunst ja haridus. Kunsti ja õpetamise vahekord. 

Kunstnik ja õpetaja – teineteise tugi ja toetamine, maailma avamine, kuidas aru saada 

ja näha, koostöö. 

Samuti kutsuda esinema oma inimesed. Vormis väikesed ettekanded. 

Vägagi aktuaalne ja huvipakkuv teema suurele ringile. 

Liidule oluline, et liikmed ja huvilised koguneksid, saaksime teineteist lähemalt 

tundma, aitab kanda suuremalt edasi meie tantsuvaldkonna häält, oleksime tõsisemalt 

võetavamad. 

Suurprojekt, mida korraldada. Kes on eestvedaja ja kas vajab ka töörühma. – Anu. 
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Sellisel juhul jääks suveakadeemia ära, muutuks formaadilt liidu suvepäevadeks. 

Võimalus korraldada Kultuuriakadeemia täiendkoolituse alt. 

Idee edasiarendamine väiksema töörühmaga Massiarul, Jan Ritsema seal 1.- 6. 

veebruar. 

 

8. Uus tegevjuht 

Sille Ardel teeb tegevjuhi tööd märtsi lõpuni ja kaasa arvatud Liidu üldkoosolek, 7. 

aprill. Korraldab Liidu igapäeva tegevust. Uusi projekte ei soovi juurde võtta, raske 

hiljem üle anda. Selleks siis töörühmade eestvedajad. 

Kes saab uueks tegevjuhiks? Küsida, kas Jane on huvitatud? 

Kuidas jaotada tegevjuhi töö, kas kõik ühel inimesel või jagada vastustust ja ülesanded 

töörühmade eestvedajate vahel ning tegevjuhile jääb Liidu töö igapäevane 

korraldamine. 

 

9. 7.04.2017 liidu üldkoosolek, kell 12.00-15.00, ETA-s 

Valitakse ja määratakse uus juhatus, volikogu, tegevjuht. 

Samuti võiks mõelda liikmemaksu suurendamisele. 

Majandusaastaaruanne 2016. 

 

10. Liidu arengukava tegevusplaan 

Edasi minna järgmisel volikogu koosolekul. 

 

11. Järgmine koosolek 

Järgmine koosolek: 10. märts 

Päevakava: 

1. Üldkoosolek, 07.04.2017 

2. Liidu liikmete kogunemine / suvepäevad 

3. Arengukava / tegevusplaan 


