
1 
 

MTÜ Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit (ETTL) 

Üldkoosolek, 09.02.2018 

Aeg ja koht: 09.02.2018, kell 11:30-16:00 

Tallinn, Eesti Tantsuagentuur (ETA), Hobujaama 12, II korrus (välisuksekood 0112A) 

 

Osalejad: Ekaterina Soorsk, Lii Ainsalu, Raho Aadla, Evelin Lagle, Raido Bergstein, Krõõt 

Kiviste, Kirsikka Kurg, Sander Lebreht, Arolin Raudva, Anu Sööt, Maria Goltsman, Kristjan 

Kurm, Maria Uppin, Triin Marts, Ene Saaber, Ene Jakobson, Ilma Adamson, Anne Tamm-

Kivimets, Mall Noormets, Sille Ardel, Katrin Kreutzberg, Raido Mägi, Tiina Mölder, Jaan 

Ulst, Silver Soorsk, Siim Tõniste, Marie Pullerits, Laura Kvelstein, Ave Tuumalu, Jane 

Miller-Pärnamägi, Maarja Tõnisson, Anu Ruusmaa, Anu Vask 

Kokku 33 liiget. 

Lisaks 19 volitust. 

Kokku 52 häält. 

Üldkoosoleku eestvedaja: Jane Miller-Pärnamägi 

Protokollija: Sille Ardel 

 

Päevakava: 

 

11:30 – 12.00 kogunemine ja kohvilaud 

12:00 – 13:00  liidu tegevused/eelarve: 2017 ja 2018 

-          haldustegevus sh liikmemaksu tõstmise arutelu ja otsus 

-          kommunikatsiooni tegevus sh uue liidu kodulehekülje tutvustus 

-          esindustegevus sh loomeliitude seltsing 

-          tants „pildil“ sh rahvusvahelise tantsupäeva sündmuste koondamine; Eesti Tantsib 

-          uued tantsuhariduse teemad sh tantsuspetsialisti kutsestandardis süsteemi 

rakendamine ja huvihariduse toetused/ Tantsuhuvihariduse Liit 

-          ETTL liikmeks olemine / tantsuvaldkonnas tegutsemine on väärtustatud ja 

toetatud sh TantsuRUUMi ateljee tantsukunstnikele, ETTL aastapreemia, Gerd Neggo 

stipendium, loometoetused ja loometegevuse toetused, liikmetele ühiskohtumised/ tegevused: 

Massiaru, TantsuRUUMi töötubade ja improjämmide programm 

-          tantsuvaldkonna statistika kogumise süsteem 

-          jm. 

13:00 – 13:30  liidu struktuuri, rollijaotuse ja ülesannete tutvustus (sh töögrupid) 

13:30- 14:00   volikogu ja juhatuse liikmete valimine ning liikmete kinnitamine 

14:00 – 14:15 kohvipaus 

14:15 – 15:30 arutelugrupid avatud ruumi põhimõttel liikmete jaoks olulistel teemadel 

(teemad kinnitame koosoleku esimese poole arutelust lähtuvalt) 

15:30 – 16:00 kokkuvõtted arutelugruppidest 
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1. Liidu tegevuste ülevaade Jane poolt. Aluseks powerpoint esitlus (lisatud LISA1 

kaasapanus). 

 

2. Raido tutvustab lähemalt Loomeliidu loometoetust ja loomestipendiumi olemust, 

tingimusi ja reegleid, kujunemist ja jaotamissüsteemi (LISA 1). 

Liit kuulub Loomeliitude alla ning saab oma liikmete pealt raha, mida saab kasutada 

liikmetele loometoetuse ja loomestipendiumite väljamaksmiseks. 

Loometoetuse summa on riiklikult kehtestatud bruto miinimumpalk, millele lisaks 

tasub loomeliit sotsiaalmaksu ja tekib ravikindlustus. 

Loomestipendium on ühekordne enesetäiendamiseks mõeldud toetus. Arutelu ja 

küsimused: 

2017. aastal maksis ETTL loometoetust kokku 7 inimesele.  

Loometoetust saab inimene ühe kalendriaasta lõikes kokku kuni 6 kuud. 

Esmajoones on kohustus välja maksta loometoetusi, kuniks raha jagub ning siis saab 

raha kasutada loomestipendiumite jaoks. 

2017. aastal jäi 672€ (millest 20% on tulumaks) loomestipendiumite jaoks.  

Jäägi eest saab teha midagi muud, näiteks sel koral sai tasutud tantsuspetsialisti kutse 

taotlejate tasud. 

Küsimus:  

Mitme registreeritud liidu liikme pealt toetus tuleb? Umbes 140-150 inimese pealt. 29. 

jaanuar 2017 oli tähtaaeg liidu liikmete ankeedi täitmiseks ettevõtjaportaalis, mis 

kinnitas 2019. aasta rahastuse loomeliidult liikmete arvu pealt. 

Kuidas saada loometoetust? Loometoetust saab inimene ühe kalendriaasta lõikes 

kokku kuni 6 kuud. Piiranguid on üsna palju. Loometoetuse taotlejal ja saajal ei tohi 

olla ühtegi kehtivat töölepingut. Kuine sissetulek võib olla kuni 250€ (bruto). Kui 

tekib mõni tööleping, siis sellest peab toetuse saaja koheselt informeerima. Samuti ei 

tohi toetuse saaja saada pensioni, ema- või isapuhkust, töövõimetuse toetust võib 

saada, kuid mitte rohkem kui pool kehtestatud miinimumpalga määrast. Samuti võib 

saada teisi toetusi, näiteks kulka. 

Loometoetuse saaja võib taotleda ka pikendust, kuid mitte hiljem kui 30 päeva enne 

toetuse maksmise lõppu. 

Näide: Esmane loometoetuse taotlus on esitatud ja kinnitatud loometoetuse 

väljamaksmine 1. jaanuar. Soov pikendada loometoetuse saamist, siis tuleb teha 

pikenduse jaoks taotlus 29. mai ning siis jätkub loometoetuse saamine veel 6 kuud, 
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kuno 31. detsembrini. Kokku saab siis loometoetust 6+6 kuud. Peale seda ei ole 

võimalik kaks aastat loometoetust taotleda. 

Loometoetuse taotleja ja saaja peab vastutama oma andmete õigsuses. Kui selgub, et 

on antud vale andmdeid, tuleb kõik senine tagasi maksta. 

Kui loomeliidu rahad saavad liidul otsa, siis toetuste väljamaksmine ja laekumine 

peatatakse ning sellest antakse loometoetuse saajale teada, ei ole kohustust edasi 

maksta. 

 

Liikmemaks peab olema tasutud, muidu ei ole liikmel õigust taotleda 

loometoetust või loomestipendiumi ega saada ka teisi Liidu poolt väljapakutavaid 

hüvesid. 

 

3. Tantsuvaldkond on väärtustatud. Tants on pildil. 

- Rahvuvaheline tantsupäev, 29. aprill – sündmuste ja tegevuste koondamine, Evelin 

Lagle ja Anu Sööt 

Kõik on oodatud jagama oma infot, et tekiks suur ülevaade ja sündmuste koond. Oma 

infot jagada ja saata Evelin Laglele. Kogu tantsu sündmuste koond saab üles 

TantsuKuukirja. 

Saame jälgida, mis sel päeval toimub ja teine moment on üle eesti tantsuvaldkonna 

kaardistamine. Aidata seeläbi kaasa tantsuvaldkonna turundamisele ja esile toomisele. 

Toome välja kõik üle eesti tantsuga seonduva ja tehtava. 

Rahvusvaheline tantsupäev on 29. aprill. Samuti arvestada kogu selle vahemikuga, 

kõik toimuvad tantsusündmused selles vahemikus. Näiteks Viljandis toimuv 

tantsunädal on nädala kestev. 

Mis tantsusündmused on oodatud ja kaardistatud saavad? Kõik. Estonia ja Vanemuine, 

kõik üle eesti tegevad tantsustuudiod, etendused, õpitoad. 

- Eesti tantsib – seoses EV100, kuulub sinna alla. Suur ja hästi nähtav porjekt. ERR on 

partneriks.  

Valikus on 5 erineva tantsustiiliga video, mille hulgast valida ja oma tantsunumber 

teha ja video üleslaadida: ballett, eesti tants, kaasaegne, sowtants, tänavatants. 

Kampaania põhi eesmärk saada tavalisi eesti inimesi kaasata tantsima, saama seda 

esmast tantsu kogemust. Lai kõlapind ja tähelepanu tantsule. 

https://menu.err.ee/k/eesti-tantsib 

 

https://menu.err.ee/k/eesti-tantsib
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- Tantusvaldkonna inimeste tunnustamine 

- Gerd Neggo tantsuõpetaja nimeline tunnustusstipendium – tuua esile üks 

tantsuõpetaja, meie valdkonna inimeste tunnustamine ja samas tuua valdkonda esile. 

- ETTLi aastapreemia – tunnustada kedagi preemiaga, kes on konkreetsel aastal silma 

jäänud ja millegi vägevaga tantsuvaldkonnas hakkama saanud. Eeskätt mõeldud 

tunnustada preemiaga noort ja ägedat tegijat, silmapaistev, aasta tegu. Õpetaja, 

etendaja, kunstnik. 

Kulkasse sai tehtud taotlus, kuid ei saanud toetust. Hetkel ei soovita uusi preemiate 

väljaandmise toetada, on otsustanud toetada olemasolevaid.  

Kust saaksime raha, et alustada ETTLi aastapreemia välja andmisega? 

 

- Evelin Lagle tõstatas teema. 

Etendustegevuse parem kommunikeerumine.  

Tegijad peavad levitama laialdaselt oma infot etenduste kohta. Justkui ei teata, et 

tegija enda vastutus ja huvi on oma etenduste kohta info laialdane levik ja edastamine. 

Alati tasub oma etenduse info saata Teatriliitu ja nende kohustus on info edasi saata 

õigete kanalite ja inimesteni. 

Tihti juhtub nii, et kes teevad väljaspool STL, Kanuti, Vaba Lava, siis jäävad pildilt 

välja. 

Teatriliidu kaudu saavad info näiteks zürii liikmed, teatri- ja tantusauhindade 

kandidatuuri jaoks. 

Luua töögrupp etendustegevuse kajastamine.  

 

4. Tantsuharidus 

- Eesti Tantsuhuvihariduse Liit (koondab organisatsioone) 

- Eesti Noorte Tantsu Ühing (koondab noori) 

- Tantsuspetsialisti kutsestandard – olemas eraldi töörühm ja Anne Tamm-Kivimets on 

selle eestvedaja 

2017. aastal andis Liit välja esimesed tantsuspetsialisti kutsed, kokku taotles ja erineva 

tasmega kutse said 6 inimest. 

Hetkel käib uute standarite loomine, selleks oma töörühm, ning uute standardite järgi 

antakse kutsed välja tänavu sügisel 2018. Märtsis kinnitatakse uued standardid. 

Muutuvad stiilide üleseks. See peaks tooma meile rohkem tantsuspetsialisti kutse 

taotlejaid. 
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5. Süsteemne kommunikatsioon 

Jaan Ulst ja Indrek Kornel teevad Liidule uut kodulehte.  

Testversioon asub üleval tantsuharidus.ee. 

Kui Liidu uus koduleht valmis, siis aadress saab olema ikka tantsuliit.ee 

 

Liidu kommunikatsiooni kanalid on kodulet, FB, TantusKuukiri, infokirjad liikmetele. 

Luua tantsuinfot koondav kalender. 

Luua tantsuinfokeskus, et soodustada suhtlust. 

 

6. Arutelugrupid avatud ruumi põhimõttel liikmete jaoks olulistel teemadel. 

Arutelu gruppide teemad ja märkmed on paberkandjal (lisatud kaasapanus fotod). 

Arutelu gruppide teemad: 

Tantsuharidus 

Tantsu palgamäärade fikseerimine 

Kommunikatsioon ja visuaalne identiteet 

 

7. Liidu juhatuse ja volikogu liikmete valimine (lisatud kaasapanus fotod 

hääletustulemustest) 

Volikogu liikmete valimine ja hääletus.  

Liidu ühel liikmel on 12 erinevat häält ehk saab kirja panna oma hääletussedelile 12 

kandideerija nime. 

Liidu volikokku saab kuuluda 7-12 liiget 

Volikogu tegevus – teha ja võtta vastu kõik Liidu tegevused ja otsused. 

Esitatud kandidaadid (kokku 16 kandidaati): 

Anne Tamm-Kvimets, Anu Sööt, Arolin Raudva, Ekaterina Soorsk, Jaan Ulst, Jane 

Miller-Pärnamägi, Kristjan Kurm, Krõõt Kiviste, Maarja Tõnisson, Marie Pullerits, 

Mari-Liis Eskusson, Siim Tõniste, Sille Kapper, Silver Soorsk, Triin Marts, Raho 

Aadla 

Hääletus: kokku 33 liiget ja 19 volitust ehk 52 häält. 

Hääled jagunesid järgmiselt:  

Anne Tamm-Kivimets 46 häält; Anu Sööt 27 häält; Arolin 39 häält; Ekaterina 17 

häält; Jaan 30 häält; Jane 49 häält; Kristjan 38 häält; Krõõt 35 häält; Maarja 42 häält; 
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Marie 44 häält; Mari-Liis 28 häält; Siim 39 häält; Sille 44 häält; Silver 18 häält; Triin 

23 häält; Raho 41 häält 

Otsus: valiti 12 liikmeline volikogu 

Volikogu liikmed on:   

Anne Tamm-Kivimets, Arolin Raudva, Jaan Ulst, Jane Miller-Pärnamägi, Kristjan 

Kurm, Krõõt Kiviste, Maarja Tõnisson, Marie Pullerits, Mari-Liis Eskusson, Siim 

Tõniste, Sille Kapper, Raho Aadla 

Juhatuse liikmete valimine ja hääletus. 

Liidu juhatusse saab kuuluda 1-3 liiget. 

Juatuse liikme tegevus – kogu Liidu juriidiline tegevus, loomeliidu tegevus sh 

loometoetuste ja loomestipendiumite haldamine ja asjajamine. 

Esitatud kandidaadid: Raido Bergstein, Laura Kvelstein, Maria Uppin 

Hääletus: üks erapooletu, kõik teised kohal olnud liikmed, koos volitustega nõus 

Otsus: juhatuse liikmed on Raido Bergstein, Laura Kvelstein, Maria Uppin 

 

Volikogu liikmed ja juhatus lepivad omavahel kokku esimese volikogu ja juhatuse 

koosoleku aja, teiste teemade seas valitakse sel koosolekul Liidu tegevjuht. 

Kandidaat, et tegevjuhina jätkaks Jane Miller-Pärnamägi 

Koosoleku kokku leppimiseks vormistatakse doodle. 

Võimalikud kuupäevad: 

16.03 kell 11 – eeldatavasti jääb antud aeg 

09.03 kell 12 

23.03 kell 13 

 

- Liidu üldkoosolekul rääkimata jäänud teema: 

Liidu liikme aastamaksu tõstmine. 

Hetkel on Liidu liikme aastamaks 10€. 

Tuleb välja saata liikmetele teatis, et on aeg hakata tasuma 2018. aasta liikmemaksu 

(tähtaeg 1. mai). 


