
ETTLi arengukava ja 2017 

tegevused 

MEIE MISSIOON - miks olemas oleme? 

ETTL missiooniks on tantsuvaldkonna edendamine ja 

arendamine professionaalsuse ja kvaliteedi suunas 

liidu liikmete huvide esindamise kaudu. 

MEIE VISIOON - mida saavutada tahame? 

ETTL on tunnustatud, professionaalselt juhitud ja 

stabiilselt toetatud tantsuvaldkonna 

esindusorganisatsioon.     

 



  

Liidul on toimiv 

kommunikatsioonivõrgustik 

  liidu liikmed on informeeritud liidu, valdkonna ja 
avalik-ühiskondlike teemade osas; 

 valminud on asja- ja ajakohane kodulehekülg; 

 liidu sotsiaalmeedia kanalid on asja- ja 
ajakohased; 

 liidul on toimiv koostöö teiste 
tantsuorganisatsioonidega, mille kaudu 
korraldatakse ühiselt valdkondliku infovahetust; 

 liidul on toimiv koostöö teiste loomeliitude, 
valdkondlike esindusorganisatsioonide ja 
Kultuuri Kojaga. 
 



Kogutakse süsteemselt 

tantsuvaldkonna statistikat 

 
 liit on informeeritud hetkeolukorra 

tendentsidest ja saab vastavalt sellele 
planeerida vajadusel põhinevaid tegevusi; 

 olemas on faktidel põhinev ülevaade 
valdkonna hetkeolukorrast, mida valdkonna, 
KOVide ja riigi tasandil esitleda; 

 loodud on  koostöö tantsukunstnikega, Eesti 
Teatriagentuuri, huvitegevuse andmebaasi 
(ENTK) ja EHISe süsteemi haldajatega, 
TantsuKuukirja toimetajaga süsteemselt 
statistikanäitajate kogumiseks. 

 



Rahastamine on stabiilne 

  liidul on finantssuutlikus palgata tegevjuht aastaringse 
töö korraldamiseks; 

 liidu üldkulud on kaetud tegevustoetusega; 

 loodud on üks riiklikult toetatud ametikoht 
tantsuvaldkonna üldiste teemadega tegelemiseks; 

 liit annab välja erinevaid stipendiume: Gerd Neggo 
nimeline tantsuõpetaja tunnustusstipendium; 
perspektiivika tantsuinimese stipendium; erialase 
enesetäienduse stipendium; 

 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning 
Kultuuriministeeriumiga koostöös on loodud süsteem 
erinevate huviharidustasandite toetamiseks: huvitegevus, 
huviharidus, noorte tantsijate koolitus; 

 Kultuuriministeeriumiga koostöös on välja töötatud 
tantsukunsti valdkonna jätkusuutlik rahastamise süsteem 
sh võimalused tantsufestivalide toetamiseks. 
 



Tants on „pildil“  

 
 olemas on liidu kommunikatsiooni- ja 

turundusstrateegia, mida rakendatakse; 

 toimuvad liidu ning valdkonna 
esindusüritused (Uus Tants, rahvusvaheline 
tantsupäev, Gerd Neggo preemia üleandmine 
jne); 

 liidu ja valdkonna tegevusi ning teemasid on 
kajastatud avalikus meedias rohkem; 

 jätkub TantsuKuukirja väljaandmine ja 
suurenenud on selle lugejaskond; 

 olemas on uuring, mis analüüsib 
tantsuvaldkonna kajastatust. 

 



Tantsuhariduses toimib nii tegijate kui 

rahastajate poolt aktsepteeritud kvaliteeti 

tagav süsteem: 

 
 olemas on noorte tantsu vajadusi kirjeldav 

alusdokument (noorte tantsu platvorm) 

 koostöös erinevate organisatsioonidega (HTM, KM, 
ENTK) ja  KOVid on saavutatud konsensus  tantsualase 
eelkutseõppe, huvihariduse- ja tegevuse sisu, 
rahastamise ja  kvaliteedi osas toetava süsteemi 
loomiseks; 

 tantsu alushariduse teemadel on toimunud arutelud ning 
avalikud diskussioonid, mille tulemusena rakendatakse 
kvaliteedi tõstmiseks vajalikke meetmeid; 

 valminud on õppekava „Tantsuõpetus alushariduses“; 

 Tallinna Balletikooliga toimib süsteemne koostöö 
kaasaegse tantsu kutseõppe arendamiseks arvestades 
valdkondlike vajadusi. 
 



Tantsuspetsialisti kutsestandard 

on väärtustatud 

 
 loodud on lavatantsu spetsialisti 

kutsekvalifikatsioon; 

 toimunud on tantsuspetsialisti kutsestandardi 
rakendumist toetavad infopäevad (kutse 
taotlemise süsteemist ja portfoolio tegemisest); 

 toimunud tantsuspetsialist kutse pädevusi tõstvad 
koolitused; 

 huvitegevuse riikliku rahastamise rakendus 
süsteemis arvestatakse tantsuspetsialisti kutse või 
selle pädevustele vastava hariduse olemasolu 
nõuet laste ja noorte tantsu õpetamisel. 

 



ETTL liikmeks olemine on 

väärtustatud 

 
 ETTLi liikmetele jagatakse süsteemselt 

vajalikku ja asjakohast infot (erinevatest 
võimalikest projektidest, rahastamise 
võimalustest, prooviruumidest jms.); 

 ETTLis toimib autoriõiguste alase info 
vahendamine ja haldamine; 

 fikseeritud on soovituslikud tantsukunstnike 
ja tantsuõpetajate palgamiinimumid; 

 toimuvad traditsioonilised liidu suvepäevad ( 
laager kindla läbiva teemaga, mis on kogu 
tantsuvaldkonna võrgustikule avatud). 

 



Vahendid 

 KULKA rahvakultuur – 4800 

 KULKA näitekunst – 6800 

 Kul.min. loometoetus – 32 701 

 KULKA raamatuprojekt – 6 600 

 KULKA kuukiri – 5 350 

 Gerd Neggo stipendium otse inimesele – 

1 000 



Tegevused 2017 

 Huvitegevuse riiklik rahastamine- KOV  

 Huvihariduse valdkonna arendamise riiklik 
rahastamine 

 Tantsukuukiri 

 Gerd Neggo stipendium 

 Kaasaegse tantsupedagoogika raamat 

 MASSIARU 

 tantsuRUUM- liikumisSESOON, artfusion 

 Koostöö Kultuurikoda ja loomeliidud 

 Jt. 


