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LAULU- JA TANTSUPEOL OSALEVATE KOLLEKTIIVIDE RIIKLIKUST
TOETUSPROGRAMMIST
See aasta toob laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide riiklikku toetusprogrammi
mitmeid uudiseid ja uuendusi. Tänaseks on uuenenud programmi esimene osa juba
avanenud ning kollektiivijuhtide õppestipendiumi avalduste vastuvõtt lõppenud. Kuna
peagi avaneb programmi järgmine, kollektiividele suunatud osa, on sobiv hetk
programmi tervikuna uuenduste valguses tutvustada ning uuendusi selgitada.
Toetusprogramm kolib arvutisse
Et programm taotlejatele kättesaadavamaks ja mugavamaks ning kõik toimingud
kiiremaks muuta, on tänaseks valminud ja hetkel testimisel olev spetsiaalne
elektrooniline keskkond, mis on seotud laulu- ja tantsupeo elektroonilise veebipõhise
registriga. Selle registriga on tänaseks kindlasti tutvunud kõik need, kes on oma
kollektiivi registreerinud järgmisel aastal toimuvale XI noorte laulu- ja tantsupeole maa
ja ilm. Toetusprogrammi avanedes tuleb aga taotluste esitamiseks registri kasutajaks
registreeruda ka kõigil nendel kollektiividel, kes järgmise aasta noortepeol ei osale.
Seeläbi avanevad ka neile kõik registriga seotud toetusprogrammi võimalused ning
lahendused.
Elektroonilises keskkonnas on edaspidi kõik toetusprogrammiga seotud toimingud
muutumas järjest lihtsamaks, kiiremaks ning mugavamaks – ühtesid ja samu andmeid
peab edaspidi sisestama vaid ühel korral ning samuti on toetusprogrammiga seotud
aruandluse korraldamine seal varasemaga võrreldes tunduvalt lihtsam – aruande
saab esitada elektrooniliselt ning kõik kulusid tõendavad algdokumendid tuleb
edaspidi säilitada omaenda raamatupidamises.
Kollektiivi toetusprogrammi haldavad ja menetlevad Eesti Laulu- ja Tantsupeo
Sihtasutuse (ELT SA) partnerid Eesti Kooriühing (KÜ) ning Eesti Rahvatantsu ja
Rahvamuusika Selts (ERRS). Täpsemat infot elektroonilise registri ning
toetusprogrammiga seotud toimingute kohta saab küsida oma maakonna laulu- ja
tantsupeo kuraatoritelt ning KÜ ja ERRSi programmitoimetajatelt.
Toetusprogramm muutub hooajapõhiseks
Sellest aastast muutub toetusprogramm hooajapõhiseks. See tähendab, et programm
avaneb sügisel ning lõpeb varasuvel. Sellele järgneb kokkuvõtete tegemise ja
aruannete esitamise periood ning uus toetusprogramm avaneb taas jällegi sügisel.
Toetusprogrammi alaprogrammid kollektiivile ja tema juhile
Toetusprogrammi suurimaks uuenduseks on alaprogrammid, mis pakuvad kollektiivile
ja kollektiivi juhile uusi täiendavaid valikuid ning aitavad valdkondade arengut
tervikuna suunata. Täna on toetusprogrammil kaks alaprogrammi – õppestipendium
kollektiivi juhile ning mitme väljundiga kollektiivitoetus laulu- ja tantsupeo protsessis
osalevatele kollektiividele.
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Õppestipendium kollektiivi juhile
Kollektiivi juhile on toetusprogrammi raames loodud õppestipendium järgmise laulu- ja
tantsupeo repertuaari omandamiseks.
Väljavõte õppestipendiumi statuudi seletuskirjast:
Õppestipendium on mõeldud ja loodud üleriigilise laulu- ja tantsupeo ettevalmistusprotsessis osalevale kollektiivijuhile enesetäiendamiseks ning arengutingimuste loomiseks. Stipendiumit saab rakendada ainult konkreetse eesmärgi
realiseerimiseks.
Käesoleva õppestipendiumi eesmärgiks on XI noorte laulu- ja tantsupeo „maa ja ilm“
õppekava omandamine.
Seega said sel aastal õppestipendiumile kandideerida vaid need kollektiivijuhid, kel on
tingimustele vastav töökogemus ning kes vähemalt ühe oma kollektiiviga on
valmistumas järgmisel aastal toimuvaks XI noorte laulu- ja tantsupeoks. Stipendiumi
esimene osa makstakse välja veel käesoleval aastal ning kaks ülejäänud osa jõuavad
taotlejateni 2011. aastal.
Õppestipendium on persoonikeskne ning seega saab kollektiivi juht ainuisikuliselt
õppestipendiumit taotleda. Stipendiumit saab iga dirigent või tantsuõpetaja taotleda
vaid üks kord ning õppestipendiumi suurus ei sõltu juhendatavate kollektiivide arvust.
Olulisteks eeldusteks stipendiumi saamisel on aga kandidaadi haridus, töökogemused
ning vähemalt ühe oma kollektiivi ettevalmistamine järgmiseks laulu- ja tantsupeoks.
Stipendium määratakse ühekordselt ning stipendiumi kasutamise kohta kuluaruande
esitamist ei nõuta.
Võimalusterohke kollektiivitoetus
Kollektiivide tegevustoetust saavad taotleda kõik laulu- ja tantsupeo protsessis
osalevad kollektiivid – nii need, kes osalesid 2009. aasta laulu- ja tantsupeol, kui ka
need, kel on toetusprogrammi tingimustele vastav tegutsemiskogemus ning kes on
valmistumas 2011. aastal toimuvaks noorte laulu- ja tantsupeoks.
Kollektiivide tegevustoetus on aga võrreldes varasemaga võimalusterohkemaks
muutunud ning sisaldab nüüd lisaks otsesele rahalisele toetusele ka mitmeid teisi
valikuid – n-ö väljundeid.
I Otsetoetus tähendab sisuliselt sihtotstarbelist rahaeraldist kollektiivile.
Väljavõte kollektiivitoetuse statuudist:
Otsetoetus on hooajaline rahaline sihtotstarbeline toetus, mis on mõeldud kollektiivide
initsiatiivi toetuseks ning on suunatud kollektiivi ning valdkonna arengut toetavateks
tegevusteks.
II Väljunditoetus on aga toetusprogrammi uus oluline täiendus, mis võimaldab
kollektiivil oma toetuse eelarve piires valida erinevate õppematerjalide tellimist või
etteantud loendist festivalide ja koolituste jms osalemistasude maksmist.
Väljavõte kollektiivitoetuse statuudist:
Väljundite programm on laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide
tegevustoetuse programmi kollektiivi toetuse alaprogramm, mille eesmärgiks on
kollektiivide tegevuskeskkonna arendamine väljundipõhisena selliselt, et tulemused
oleksid nähtavad, atraktiivsed ja kvaliteetsed ning kogu valdkonda arendavad.
Programmis pakutavad väljundid võimendavad ja kannavad valdkonna jaoks olulisi
sõnumeid arengusuundadest ja eelistustest. Väljundid sõnastatakse ja pakutakse
välja keskseltside poolt lähtuvalt järgneva aasta vajadustest ja prioriteetidest.
Seega
otsetoetus
laekub
kollektiivi
(katusorganisatsiooni)
pangakontole
sihtotstarbeliselt kasutatava rahana, mis pärast nõuab ka finantsaruannet.
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Väljunditoetus aga pakub kollektiivile võimalust valida erinevate valdkonda arendavate
väljundite vahel ning seejärel liigub raha kollektiivi eest otse väljundit pakkuva
organisatsiooni kontole.
Oluline on seejuures rõhutada, et kollektiiv võib oma toetussumma piires valida
vastavalt oma eelistustele nii ainult väljunditoetuse või ainult otsetoetuse kui ka
kombineeritud variandi – kollektiivi tegevustoetuse kogusumma ulatuses saab osa
toetusest valida väljundina ja väljunditest ülejäänud rahasumma võtta otsetoetusena.
Nagu juba varem öeldud – toetusprogrammi kollektiividele suunatud osa on avanemas
juba lähinädalatel ning täpsem info selle kohta jõuab kõigi huvilisteni ELT SA, KÜ ning
ERRSi kodulehekülgedel ning kõiki toetusprogrammiga seotud toiminguid saab
edaspidi teha ainult laulu- ja tantsupeo registri juurde loodud elektroonilises
keskkonnas.
Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetusprogrammi eesmärgiks on
selle loomisest peale olnud kollektiivide ja nende juhtide toetamine. Nii suuremahuline
programm saab küll pakkuda tuge ja toetust kuid ikkagi olla vaid üheks osaks
kollektiivide ning kollektiivijuhtide tegevuse eelarvest. Tänased uuendused peaksid
muutma programmi poolt pakutava toetuse mugavamalt kättesaadavaks ning
mitmekesistama valikuid. Töö programmi uuendamise ning edasiarendamisega on
olnud suur ning aeganõudev ning ka pärast programmi avanemist jätkuvad
arendustööd. Seetõttu oleme väga tänulikud kõigi heade ettepanekute ning tagasiside
eest, et üheskoos tulemus aina paremini meie kõigi ootustele vastaks.
STEN WEIDEBAUM
ELT SA kommunikatsioonijuht
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi saabus 360 laulu- ja tantsupeo protsessis
osaleva kollektiivijuhi õppestipendiumi taotlus. Stipendiumi taotlusvoor oli avatud 25.
augustist kuni 14. septembrini ning oodatud olid kõikide tantsu-, võimlemis- ja
rahvamuusika kollektiivide juhtide, kes vastasid ette antud kriteeriumitele,
avaldused. Toetuste saajad selguvad oktoobri algul.
ERRSi programmitoimetaja Kristi Paavel, tel. 601 56 41, e-mail toetus@errs.ee

TOOMI PREEMIA SAID ANNELI AMMAS JA KADRI VALNER
14. septembril anti
Tallinna Raekojas üle
traditsiooniline Ullo
Toomi
fondi
stipendium.
Selle
pälvisid
ajakirjanikud
Anneli Ammas ja Kadri
Valner, kes on mullu
ilmunud raamatu „75
aastat Eesti tantsupidusid“
põhitekstide
autorid.
Ullo Toomi nimelist
tantsupreemiat antakse
välja
alates
1987.
aastast
tantsutaadi
sünniaastapäeval.
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SOOME-EESTI TANTSUPIDU VÕIB TULLA 2012
21. septembril kirjutasid ERRS ja Folklore Suomi Finland ry alla koostöölepingule,
et alustada 2012. aastal Tamperes toimuva Soome-Eesti tantsupeo
ettevalmistustöid.
Esialgse plaani kohaselt toimub tantsupidu 13.-17.06 2012 ning selles osaleb 4500
tantsijat.
Lepingule kirjutasid alla ERRSi juhatuse esimees Kalev Järvela ning Folklore
Suomi Finland ry eestvedaja Esa Vilhonen.

MAIT AGU ELU SAI KAANTE VAHELE
1998. aasta 1. septembril vapustas Eestit
vaid 46-aastase Mait Agu traagiline
hukkumine autoavariis. Samal päeval oli
tantsupedagoog õnnitlenud oma poega
Märt Agu Tallinna ülikoolis tantsuerialal
õpingute alustamise puhul.
Läbi pikkade eneseotsingute oma tõelise
kutsumuse, tantsuni jõudnud Mait Agu oli
napi veerandsajandiga kinnistanud end
Eesti tantsuajalukku.
Selles raamatus räägivad kirglikust loojast
Mait Agust tema lähedased, kolleegid ning
õpilased. Neil ei olnud Maidu kõrval kerge,
aga nad olid nõus temaga koos tema
pööraselt keerlevas elus kaasa tormama.
Raamatu autor on Anneli Ammas, raamat
ilmub kirjastuses Fookus Meedia ja see
jõuab poelettidele oktoobri alguses.

ILMUB NOORTE LAULU-JA TANTSUPIDUDE AJALOO RAAMAT
Algas eeltellimine noorte laulu- ja tantsupeo ajaloo raamatule. Ligi 300 fotoga
illustreeritud mahukas kogumik annab ülevaate kõigist kümnest, 1962. aastast
alates toimunud noortepidudest ja vaatab põgusalt ette ka XI peole 2011. aastal.
Raamat sisaldab lisaks peokirjeldustele detailset infot repertuaari ja juhtide kohta.
Seda illustreerivad fotod atribuutikast, väljavõtted ajalooliste koosolekute
protokollidest ning ajaleheartiklitest. Raamatule lisandub ETV arhiivimaterjalide
põhjal valminud DVD katkenditega kõikidest pidudest.
Noortepidude raamat on järjeks varem ilmunud teostele „130 aastat Eesti
laulupidusid” (2003, kirjastus Talmar ja Põhi) ning „75 aastat Eesti tantsupidusid“
(2009, ERRS ja kirjastus Varrak). Ülevaateraamatu annab välja Kooriühing koostöös
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi ning Eesti Laulu- ja Tantsupeo
Sihtasutusega. Kirjastab Menu. Autoriteks on Anneli Ammas, Kadri Valner,
Angela Arraste ja Ilmar Moss.
Tule ja telli www.tantsupidu.ee. Eeltellimise hind 275 krooni, millele lisanduvad
postikulud. Alates detsembrist on hind ligi 400 krooni.
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HOIDU FESTIVALIDE VÕLTSKORRALDAJAST
Kui teile pakuvad festivalidel osalemise võimalust Kristina ja Istvan Erdei Ungarist,
kelle meiliaadress festival@t-online.hu, siis olge ettevaatlikud, nende tegevus ei
pruugi olla aus. Alljärgnevalt lõigud ERRSi meiliaadressile tulnud kirjadest:
„Meie rühmal on väga halvad kogemused ungarlaste agentuuriga, millelt saite
festivalide pakkumisi aastaks 2011. Nimelt tahtsime minna 3 aastat tagasi
Itaaliasse, kuid festival jäi ära. Meil oli ungarlastele 900 eurot juba makstud. Seda
raha nad meile tagasi ei maksnud. Sel aastal sõitsime Türki jällegi sama agentuuri
teenuseid kasutades. Olime sunnitud jällegi agentuuritasu maksma, ehkki oma
eelmise raha eest ei olnud midagi saanud. Türgis selgus, et kogu see raha lähebki
ainult ungarlaste töötasuks, sest lisaks Ungarisse saadetud rahale maksime veel
ka oma ööbimise, toidu ning kohapealse transpordi eest türklastele.
Kui soovite käia festivalidel väiksemate kulutustega, siis ärge kasutage selle
agentuuri teenuseid vaid kasutage otsekontakte!“
Sama mure jagavad ka teised tantsurühmad: „Kolm aastat tagasi juhtus ka meie
rahvatantsurühmal sarnane lugu – maksime samale agentuurile 900 EUR ära, kuid
siis tuli välja, et see festival ei toimugi ja pakuti teist. Meile see enam ei sobinud ja
soovisime oma raha tagasi. Mulle teatati sellepeale väga ülbelt, et see on
agentuuri tasu ja nad on teinud palju tööd, et meile leida asendusfestivale, kuigi
me seda üldse ei soovinud. Rahast jäime ilma nagu peni peenest leivast ja igal
aastal saadetakse sõbralikke kirju festivalide pakkumisega.“
Kui ka teil on sarnaseid või vastupidiselt väga meeldivaid kogemusi, siis andke
sellest märku aadressil kadri@errs.ee

ETPL ANDIS VÄLJA ESIMESE KUUKIRJA
Eesti Tantsupedagoogide Liidu (ETPL) kuukiri annab ülevaate senistest
tegevustest 2010. aastal:
-Valminud on uus kehalise kasvatuse tantsulise liikumise ainekava ning põhikooli
tantsuõpetuse ainekava. Samuti on algatatud arutelu Eesti tantsukõrghariduse
teemadel.
Kuukiri vaatab ka ette ning märgib ära selle, mis teoksil:
- üldhariduskooli uue kehalise kasvatuse tantsulise liikumise aineraamatu
kirjutamine ja täiendkoolituse väljatöötamine
- üldhariduskooli gümnaasiumiastme tantsuõpetuse ainekava loomine
- tantsukõrghariduse teemalise arengukava loomine jne.
Vt lähemalt www.etpl.ee

PAARI LAUSEGA OLULISEST
**
Avanes
uus
tantsuspetsialisti
www.errs.ee/index.php?id=62186

kutse

taotlemise

võimalus.

** Rahvakultuurikeskus ja ERRS kuulutasid välja uute tantsude konkursi 2010.
Konkursitööde esitamise tähtaeg on 1. november, konkurss toimub 27.
novembril. Vaata lisa www.errs.ee/index.php?id=62166
** Müügil on suvise meeste tantsupeo DVD. Vaata www.meestetantsupidu.ee
** Kuni 1. novembrini käib tantsupeo „maa ja ilm“ 1. klassi tantsurühmade
registreerimine. Vaata www.laulupidu.ee
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OKTOOBRI KALENDER
2.-3.10
5.10
11.-12.10
13.10
15.10
18.10
22.-23.10
26.-28.10
30.10

Tantsupeo seminarid Tallinnas ja Tartus
Vt http://laulupidu.ee/meedia/TP-II-seminari-ajakava.pdf
Algavad juhtimisalased kursused Tallinnas,
Vt www.errs.ee/index.php?id=62172
Kursus Helitehnika ja helimontaaž arvutis Viljandis,
Vt www.kultuur.edu.ee/715245
kell 20 Tartu tantsuklubi Tiigi seltsimajas
Viimane päev teha ERKFi stipendiumitaotlus
Tantsuspetsialisti kutse taotlemise avalduste esitamise tähtaeg
Kursus Tantsu loomine Viljandis, vt www.kultuur.edu.ee/840721
Õppepäevad laste ja noorte tantsuringide juhendajatele Tallinnas,
Vt www.errs.ee/index.php?id=62173
Põlvas alustab lõõtsamängijate kursus,
vt www.errs.ee/index.php?id=62182

PALJU ÕNNE
8.10 Jane Kiristaja 40
11.10 Tähte Lääts 50
14.10 Malle Pügi 55
17.10 Naida Veske 75
28.10 Pilvi Aasmäe 70

Järgmine ERRSi Teataja ilmub oktoobris. Kaastööd oodatud kuni 15. oktoobrini
aadressil kadri@errs.ee
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