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Tegevusaruanne
2017 aastal tõusis märgatavalt ETTLi liikmeskond, mis tõusis 154 liikmelt 175 liikmeni.
ETTLi kontor asub Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12/ Narva mnt 9E, 10151 Tallinn).
Organisatsiooni igapäevatööd juhtis 2-liikmeline juhatus ja 12-liikmeline volikogu. Tegevjuhi
osalist teenust pakub üks inimene projektipõhiselt.
ETTLi juhatusse kuulusid Raido Bergstein ja Lii Ainsalu. Volikogu liikmed olid Anne
Tamm-Kivimets, Anu Sööt, Arolin Raudva, Eve Noormets, Teet Kask, Jane Miller-Pärnamägi,
Joanna Kalm, Maarja Tõnnison, Marie Pullerits, Jaan Ulst, Raido Mägi, Sille Kapper. Tegevjuhi
ülesandeid täitis aasta alguses Sille Ardel, alates märtsist Jane Miller-Pärnamägi.
2017.aasta liidu tegevused lähtusid prioriteet suundades, mille tegevusplaani kinnitas 2017.aasta
alguses üldkoosolek:
AJAKAVA VÕI TEGEVUSPLAAN
Tegevustoetuse kasutamise ajakava oli jaanuar-detsember 2017, lähtudes arengusuundadest:
1. ETTL liikmeks olemine on väärtustatud ja toetatud
• vajaliku ja asjakohase info jagamine liikmetele, erinevatest võimalikest projektidest,
rahastusvõimalustest jms. (uuendamisel on kodulehekülg, iga nädalaselt saadetakse koondatud
infomeile, TantsuKuukiri kord kuus);
• liikmetele arengu ja koostöö võimaldamine läbi TantsuRUUMi tegevuste koostöös Eesti
Tantsuagentuuriga (töötoad, ateljeeruumi kasutus jm.);
• soodsate tingimuste ja motivatsiooni loomine liikmetele arenguks ja tegevuseks (soodustus
kokkulepete tegemine, toetussüsteemide arendamine, toetuskirjade võimaldamine, tunnustamise
võimaldamine – Gerd Neggo stipendium, mille pälvis 2017 aastal Eve Noormets);
• loometoetused ja loomestipendiumid. Loometoetusi jagati 7 taotlejale – kokku 20 978 eurot +
sotsiaalmaks 6317 eurot ning loomestipendiumid 9 taotlejale - kokku 1562 eurot + tulumaks 391
eurot;
• ühine suvine koostöökoda, Tantsumassiiv Massiarul.
1. Tantsuvaldkond on väärtustatud - Tants on „pildil“
• toimuvad liidu ning valdkonna esindusüritused (rahvusvaheline tantsupäev; Gerd Neggo
preemia, liidu ja valdkonna tegevusi ning teemasid on kajastatud avalikus meedias rohkem;
koostöö Eesti Tantsib kampaaniaga)
1. Rahastamine on stabiilne
See on väljakutse, mille osas ei ole selgeid edasiminekuid toimunud:
• liidul on finantssuutlikus palgata tegevjuht aastaringse töö korraldamiseks (hetkel puudub);
• liidu üldkulud on kaetud tegevustoetusega (hetkel küsimuse all KULKA toetus);
• loodud on üks riiklikult toetatud ametikoht tantsuvaldkonna üldiste teemadega tegelemiseks
(hetkel puudub);
• liit
saab anda välja erinevaid stipendiume: Gerd Neggo nimeline tantsuõpetaja
tunnustusstipendium (KULKA Rahvakultuur toetab); ETTLi aastapreemia (KULKA Näitekunst
ei toeta); erialase enesetäienduse stipendium (toetussüsteem puudub);
• Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Kultuuriministeeriumiga koostöös on loodud süsteem
erinevate huviharidustasandite toetamiseks: huvitegevus, huviharidus, noorte tantsijate koolitus
(jätkuvalt töös);
• Kultuuriministeeriumiga koostöös on välja töötatud tantsukunsti valdkonna jätkusuutlik
rahastamise süsteem sh võimalused tantsufestivalide toetamiseks (jätkuvalt töös).
1. Kogutakse süsteemselt tantsuvaldkonna statistikat
• Loomeliidu liikme aasta tegevusülevaade ettevõtjaportaalis (suurenenud on läbi liidu
teavitustegevuse liikmete aktiivsus oma tegevusest ülevaate andmiseks)
• etendustegevuse statistika esitamine Eesti Teatri Agentuurile (vajab veel liikmete teavitamist
selle vajalikkusest)
• Tantsuhuvihariduse- ja -tegevuse andmebaasi loomine (koostöö ENTK-ga on algatatud)
• EHISe andmebaasi haldajatega kokkuleppe saavutamine, et tants tuua välja eraldi valdkonnana
(protsessis)
1. Süsteemne kommunikatsioon
• TantsuKuukiri
• infokirjad liikmete listi, koondavad erinevat valdkondliku infot
• Kodulehekülg (uus loomisel, valmib 2018 suvel)
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FB leht
järjepidevalt
avalik-ühiskondlikus
infovahetussüsteemis
osalemine/
koostöö
teiste
organisatsioonidega
• korralised kohtumised ministri ja loomeliitudega
• Tantsunõukogu tegevuses osalemine
1. Tantsuhariduses toimib nii tegijate kui rahastajate poolt aktsepteeritud kvaliteeti tagav süsteem:
Tantsuõpetus üldhariduses
Jätkus töö kehalise kasvatuse tantsulise liikumise ainekava tutvustamise ning teisalt ka uues
kehalise kasvatuse ainekava sisu muudatuste osas nõustamisele. Muutunud on nägemus kehalise
kasvatuse olemusest kui liikumise ja tervislike eluviiside toetamisele ja innustamisele, mitte niivõrd
ette antud normide täitmisele. Tantsukunstil on selleks suurepärane võimekus ning meie liidu
esindajad on tutvustanud tantsuhariduse nägemust erinevatel toimunud seminaridel ja aruteludel:
• 11. august Paide Arvamusfestivalil
• 30. november Koolispordifoorumil Tallinnas
• Liikumisõpetuse ainekava arenduse põhisuundade tutvustused 8., 9. 10 august EKKL
suvekursusel Jõhvis
• Augusti lõpus ja septembri alguses toimusid tutvustused maakondades: 22.08 - Tartu maakond;
23.08 - Jõgeva ja Järva maakond (Paide); 24.08 - Võru, Valga ja Põlva maakond; 28.08 Viljandi maakond; 29.08 - Pärnu ja Rapla maakond; 30.08 - Harju maakond (Tallinn); 7.09 Ida-Virumaa (Jõhvi); 8.09 - Ida-Virumaa (Narva) ja Lääne-Virumaa (Rakvere); 11.09 - Saare
maakond (Kuressaare), Lääne ja Hiiu maakonnad (Haapsalu).
• Regulaarselt kajasti ainekava puudutavat infot Tartu Ülikooli liikumislabori Facebooki lehel:
https://www.facebook.com/liikumislabor/?fref=ts
Tantsuõpetus huvihariduses
Kogu 2017 aasta jooksul on liit olnud tantsuvaldkonna poolseks esindajaks riikliku huvihariduse
toetamise programmi ettevalmistusprotsessis. Toimunud on mitmed huvihariduse valdkonna
ümarlauad ning vaja on olnud tantsu valdkonna poolsete materjalide sh noorsootöö seaduse,
erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmiste ettepanekute ettevalmistamine. Üldine info on
üleval https://www.entk.ee/huvihariduse-ja-tegevuse-taeiendav-toetus-0
Programmid jagunesid:
1. Noorte huvitegevuse toetus omavalitsustele: liit algatas arutelu just Tallinna linna toetuse
puudumise osas erahuvikoolidele, sest tantsuvaldkond baseerubki eeskätt erahuvikoolide tegevusel
ning Tallinna linn on üks ainukesi KOV-e, kus erahuvikoole ei toetada ning tantsukoolid on väga
keerulises seisus ilma finants toeta. Toimusid mitmed arutelud teadus- ja haridusministe Mailis
Repsiga, ENTK-ga, Tallinna linna esindajatega, Tallinna erahuvikoolide ning teiste ühendustega.
Ajakirjanduses ilmusid ka artiklid ning peaministrile ning haridus- ja teadusministrile tehti
probleemi osas ühispöördumised. Mõned meediakajastused:
http://epl.delfi.ee/news/eesti/erahuvikoolid-on-tallinna-vaeslapsed-raha-saavad-ainult-need-kus-tegeletakse
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eesti-noorsootoo-keskus-laste-ja-noorte-diskrimineerimine-h
1. Huviala valdkondade kvaliteedi toetus valdkonna katusorganisatsioonile:
Riigi tingimustest lähtuvalt loodi tantsuvaldkonna huvihariduse toetamiseks:
- ülevaade tantsukoolide, stuudiote ja ringide tegevusest (statistika osalejatest, õpetajatest,
organisatsioonidest)
• Tantsuhuvihariduse valdkondlik arenguplaan kvaliteedi tõstmiseks ka koostöö suurendamiseks,
et arendada metoodikaid, korraldada koolitusi ja võrgustikutööd.
• Loodi organisatsiooni Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, mis korraldab edaspidi tantsu huvihariduse
arendustegevusi.
Programmi eesmärgiks on olnud toetada riikliku huvihariduse süsteemi loomist ning infovahetust
ning arendada erinevaid kvaliteetseid tantsu huvihariduslikke projekte. Eesmärgiks aidata tõsta
pakutava tantsualase huvihariduse kvaliteeti, suurendada tantsu kättesaadavust võimalikult
paljudele üle Eesti ning tagada tantsualase huvihariduse võimalused ka väiksematele piirkondadele
ja piirialadele. Tegevused on alljärgnevad:
• metoodikate arendamine;
• koolituste pakkumine või vahendamine;
• ülevaate kogumine tantsu valdkonna huvihariduse ja huvitegevuse olukorrast;
• valdkonna näitajate ja vajaduste kogumine ja analüüsimine;
• valdkonna seisukohtade kujundamine ja esindamine;
• võrgustikutöö arendamine Eestis ja rahvusvahelisel tasandil;
•
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infovahetuse tagamine valdkonna osapoolte vahel;
valdkonna eetika, põhimõtete ja väärtuste tutvustamine.
Tantsuspetsialisti kutse välja andmine
Aastaid on Liit osalenud Kutsekoja töögrupis, et välja töötada ja edasi arendada tantsuspetsialisti
kutsestandardit. 2017 aastal uuendati senist tantsuspetsialisti kutsestandardit ning selle käigus tehti
uus töö funktsionaalne analüüs ning sellest tulenevalt muutus kutsete struktuur, selgelt toodi välja
tasemete vahelised erisused. Varasema mitme spetsialiseerumise asemel jäeti spetsialiseerumise
võimalus vaid Eesti rahvatantsule; kõigi teiste tantsustiilide kontekstis on kutsestandardite uued
versioonid koostatud stiilide üleselt, kuna enamus tantsuspetsialiste tegeleb mitme stiiliga ning
kutse omamine ainult ühel spetsialiseerumisel ei vasta vajadusele ning on kitsendav. Hetkel on
valminud versioonidele anda hinnanguid ja teha ettepanekuid kuni märtsi kuuni ning uue
süsteemiga kutse taotlemine saab alguse 2018 aasta sügisel.
2017. aastal anti aga välja 6 kaasaegse tantsu erineva tasemega tantsuspetsialisti kutset.. Esmaseks
oluliseks tegevuseks ongi olnud tantsuspetsialisti kutsestandardi teadvustamine ja väärtustamine.
Teavitustöö (infomaterjalide levitamine, infopäevade korraldamine jne.) erinevate tööandjate ja
töötegijate seas, olulisuse välja toomine tänapäeva töö keskkonnas, kvaliteedi tagamine
tantsuõppes.
Tantsuspetsialisti kutse välja andmisega on võimalik tutvuda siit:
http://www.tantsuliit.ee/kutsestandard
Erialase eestikeelse õppematerjali- ja kirjanduse loomine ning avaldamine
• Eesmärgiks on olnud soodustada eestikeelse tantsuharidusliku metoodilise materjali loomist ja
väljaandmist.
• 2016. aastal tegi Liit algust raamatuga „Kaasaegse tantsu õpetajate kogumik“. Raamat ilmub
2018. aastal märtsi keskpaigas. Raamatu projektijuhiks on Anu Sööt. Kaasautorid: Alar Orula,
Anne Tamm-Kivimets, Annika Viibus, Eve Noormets, Helena Pihel, Inna Sulg, Liis Vares, Raho
Aadla, Sirje Medell, Terje Õunapuu, Tiina Mölder.
• Seni ilmunud raamatuid saab vaadata siit: http://www.tantsuliit.ee/lugemist/raamatud
Infovahetus ja koostöö
Eesti Tantsunõukogu töös osalemine, tantsuharidusvaldkonna esindamine
Jätkus osalemine ETN töös. Liidu algatusel loodi ühendus, mis koondab kõikide eri valdkonna
tantsukunsti arengust huvitatud liitude, erialaorganisatsioonide liikmeid, et teha riiklikul tasandil
ettepanekuid ning pidada läbirääkimisi Haridus – ja Teadusministeeriumiga,
Kultuuriministeeriumiga ja omavalitsuste esindajatega. Tantsuliidu esindaja oli ka Teater Maale
programmi juhiks.
•
•

Rahvusvaheline koostöö
Rahvusvahelisel tasandil tegi liit jätkuvalt koostööd ülemaailmse tantsuhariduse organisatsiooniga daCi (Dance and
the Child International), mille missiooniks on toetada tantsuhariduse kaasaegseid meetodeid ja igakülgset arengut.
Juba selle aasta juulis sõidavad liidu esindajad daCi ülemaailmsele tantsukonverentsile Austraaliasse, Adelaides.
Aasta Tantsuõpetaja preemia (Gerd Neggo) traditsiooni jätkamine
Gerd Neggo nimelise tantsuõpetaja stipendiumi eesmärk on tunnustada ja esile tõsta oma tööle pühendunud Eestis
töötavat tantsuõpetajat, väärtustada tantsuõpetaja tööd ning pöörata seeläbi ka laiema avalikkuse tähelepanu.

2017 aastal tunnustati Gerd Neggo nimelise tantsuõpetaja preemiaga Eve Noormetsa.
Täpsemalt saab lugeda Gerd Neggo nimelise tantsuõpetaja nimelise stipendiumi kohta siit:
http://www.tantsuliit.ee/liikmetele/stipendiumid
TantsuKuukirja väljaandmine
TantsuKuukiri on tantsuvaldkonna sündmusi ja teemasid kajastav e-ajakiri. Kuukiri on kujunenud
oluliseks (ja ainsaks) regulaarselt tantsust kirjutavaks väljaandeks. Kuukirja tegev meeskond
tegeleb igapäevaselt ajakirja arendamise ja laiendamisega.
Eesmärgiks on olnud jätkata TantsuKuukirja väljaandmist, selle sisulist ja ka tehnilist arendamist,
järjest laiema kõlapinna saamist. Alates 2014. aasta septembrist ilmuvad TantsuKuukirja numbrid
veebipõhiselt http://kuukiri.tantsuharidus.ee/
Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu (ETTL) kodulehe haldamine ja arendus
Koduleht koondab ja jagab infot erinevate tantsu-uuringute, sündmuste, stipendiumite ja
konkursside kohta: http://www.tantsuliit.ee/et
2017. aastal alustati Liidu kodulehe uuendamist ning see valmib 2018 aasta maiks.
Eesti Tantsukunsti ja Tantushariduse Liidul on töös teemapõhised töögrupid, kuhu kuuluvad
erinevad tantsuspetsialistid, kel on soovi panustada süvendatult projekti „Tantsuhariduse
arendusprogrammi“ alategevustesse.
Huviharidus: Jane Miller-Pärnamägi, Anne Tamm-Kivimets, Lii Ainsalu, Ann Haaristo, Jelena
Frunze, Leili Väisa, Mari-Liis Pruul, Sille Kapper.
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Kutsestandard: Lii Ainsalu, Sille Ardel, Anne Tamm-Kivimets, Heili Lindepuu, Karoline Suhhov,
Katrin Kreutzberg, Leili Väisa, Mall Noormets, Raido Mägi, Sille Kapper.
TantsuKuukiri: Anu Sööt, Evelin Lagle, Jane Miller-Pärnamägi, Maarja Pärn, Marie Pullerits,
Raido Bergstein, Sille Kapper.
Kirjanduse väljaandmine: Anu Sööt, Kärt Tõnisson
Töögruppide ülesandeks on süsteemselt välja töötada oma töögrupi valdkonna pikema
perspektiiviga tegevusplaan, olemasolevaid juba loodud plaane ellu viia või leida vajadusel sobiv
elluviija (koostööpartner) ning edasi arendada (saadud kogemustele ja uutele muutustele,
arengutele vastavalt kohandada).
Liidu juhtkond kohtub vähemalt 1 kord kuus (u. 12 x projekti perioodil).
Töögrupid kohtuvalt vastavalt vajadusele (u. 6 x projekti perioodil). Tavaliselt on kohtumised
pikemaajalised ajurünnakud ning edasine töö toimub ühises meililistis.
Nii juhtkonna liikmed, kui ka töögruppides osalejad on tantsuspetsialistid erinevatest Eestimaa
paigust. Kohtumised leiavad aset peamiselt Tallinnas, kuna suurem osa osalejatest on Põhja-Eestist.
Juhtkonna ja töögrupi liikmed ei ole tasustatud ning selle tõttu on väga oluline korvata nende
transpordi kulud (neile, kes on väljaspool Tallinnat ja Harjumaad).
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Raha

4 529

8 309

Nõuded ja ettemaksed

2 591

0

Kokku käibevarad

7 120

8 309

7 120

8 309

Võlad ja ettemaksed

0

6 180

Kokku lühiajalised kohustised

0

6 180

0

6 180

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

2 129

-265

Aruandeaasta tulem

4 991

2 394

Kokku netovara

7 120

2 129

7 120

8 309

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

797

1 085

100 587

29 989

12 563

6 703

113 947

37 777

-95 455

-21 679

Mitmesugused tegevuskulud

-9 385

-9 588

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

-4 116

-4 116

-108 956

-35 383

Põhitegevuse tulem

4 991

2 394

Aruandeaasta tulem

4 991

2 394

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

4 991

2 394

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

0

4 116

Kokku korrigeerimised

0

4 116

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-2 591

0

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

-6 180

25

0

207

-3 780

6 742

-3 780

6 742

8 309

1 567

-3 780

6 742

4 529

8 309

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Reservid
31.12.2015

Akumuleeritud tulem
1 315

-1 580

-265

2 394

2 394

-1 315

1 315

0

0

2 129

2 129

Aruandeaasta tulem

4 991

4 991

31.12.2017

7 120

7 120

Aruandeaasta tulem
Muutused reservides
31.12.2016
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Tantsukunstnike Liit 2017 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud
kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt
tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhinõuetele. Hea raamatupidamistava
põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabatiigi Raamatupidamise seadusega ning
seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha
Rahana kajastatakse arvelduskonto jääki ja kassas olevat sularaha. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Annetused ja toetused
Suurim toetaja on Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium.
Tulud
Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.
Kauba ja teenuste müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Lisa 2 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2017

2016

797

1 085

797

1 085

2017

2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

100 587

29 989

Kokku annetused ja toetused

100 587

29 989

100 587

29 989

2017

2016

Rahaline annetus

100 587

29 989

Kokku annetused ja toetused

100 587

29 989

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 3 Annetused ja toetused
(eurodes)

sh eraldis riigieelarvest

Rahalised ja mitterahalised annetused
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Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2017

31.12.2016

166

154
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2018
Mittetulundusühing Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit (registrikood: 80185120) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande
andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

RAIDO BERGSTEIN

Juhatuse liige

30.07.2018

MARIA UPPIN

Juhatuse liige

31.07.2018

LAURA KVELSTEIN

Juhatuse liige

07.08.2018

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine

90011

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 56454888

E-posti aadress

tantsuliit@gmail.com

Veebilehe aadress

www.tantsuliit.ee

