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◦ Projektide kirjutamine ja elluviimine

◦ Info vahendamine

◦ Temaatiliste ürituste korraldamine 

◦ Koolituste ja seminaride korraldamine koostöös partneritega

◦ ERRS Teataja toimetamine ja väljaandmine  

◦ Koostöö rahvakultuurispetsialistidega, organisatsioonidega

◦ ERRSi esindamine 

◦ Tantsurepertuaari andmebaasi haldamine

◦ Internetipõhise rahvamuusika pillilugude repertuaarikogumiku andmebaasi haldamine

◦ Valdkondliku tunnustamise koordineerimine

◦ ERRS listide haldamine

◦ ERRSi fonoteegi ja videoteegi haldamine

◦ Tantsualane ja rahvamuusikaalane nõustamine

◦ Muusika ja tantsukirjelduste toimetamine ja abistamine vajaliku materjali leidmisel



 ERRS töötas välja ja kinnitas 27.03.2013.a
mentorkoolituse korra 2013-2016 aastaks. Kord
reguleerib Rahvakultuuri mentorprogrammi 2013
- 2017 alusel keskseltsile pandud ülesandeid;
kehtestab mentorite kinnitamise alused, ERRSi
ülesanded programmi administreerimisel ja
mentorite tellimise põhimõtted, tasustamise
alused ja programmi kasutusalad.

 Aprillist 2013 kuni 31.12.2013 viidi läbi 120
koolitust (rahvatantsumentorid 63 ja
rahvamuusikamentorid 17 ja peomentorid lisasid
40 koolitust).



 Koostöös Rahvakultuuri Keskusega kaasati 
mentoreid Rahvatantsujuhtide Koolis 
erinevatel koolitustel. 

 27. - 29. juunil 2013 toimus Raadil 
Häälestuskohtumine, kus viisid ERRS 
mentorid läbi mentorite meistriklasse, seal 
osales tantsuõpetajaid üle Eesti. 

 2. - 3. august 2013 toimusid meistriklassid 
Paides Kullaterade juubeliaasta tähistamise 
raames. 



 Rahvamuusika osas olid Harjumaa 
rahvamuusikud kõige innukamad ja enim 
huvitatud enda arendamisest, pillimängu uute 
oskuste õppimisest – mentorprogrammi raames 
viidi läbi Harjumaa rahvamuusika päevi paljude 
erinevate töötubadega.

 2013. aasta sügisel liitusid ERRS rahvatantsu ja 
rahvamuusika mentoritega ka peomentorid, kes 
on rakendatud 2014. aasta suvel toimuva 
tantsupeo, pillipeo ja liigipidude repertuaaril 
põhineva mentorkoolituste läbiviimistel. 



 2013. aastal alustasime muudatusi ERRSi 
Teataja suunal seda nii kujunduse osas kui 
teataja digitaalseks muutmiseks. Eesmärgiks 
oli luua uus digitaalne platvorm ERRSi 
Teatajale, kuhu saaks hakata lisama artikleid 
ning lisaks soovisime, et Teatajat oleks ka 
veebis mugav kasutada. Selleks oleme loonud 
ajalehe struktuur/maketi ning teinud maketile 
kujunduse, mis lähtub tervikust ja arvestab 
sisust tulenevate nõuete ja piirangutega.





 17 kollektiivi väljastpoolt Eestit on avaldanud soovi osaleda 
2014.aasta XIX tantsupeol. Tegemist on väliseesti kollektiividega, 
kes eestluse hoidmiseks on organiseerinud mitmetes riikides 
tantsurühmad. On registreeritud 3 naisrühma ja 14 segarühma, 
kes kõik on saanud tantsupeo õppematerjalid ja õpivad peo 
repertuaari. Lisaks on Riia Eesti Kool avaldanud soovi osaleda  
Koolinoorte Rahvatantsufestivalil Haapsalus 17.-18. mail 2014. 
2013. aastal alustas ERRS koostööd väliseesti kollektiividega, 
eesmärgiga pöörata tähelepanu ka väliseesti kollektiividele ning 
toetada rahvatantsurühmade ja rahvamuusika kollektiivide 
professionaalset juhendamist eesmärgiga soodustada osavõttu 
Eesti kultuuri suurüritustest. ERRS püüab leida võimalusi, kuidas 
kollektiive edasi abistada ja kuidas viia Eestis toimiv tantsuelu ka 
väliseestlastele lähemale. 2013. aastal viidi läbi koolitused 
Venemaal (Peterburg) ja Rootsis (Stockholm), Inglismaal 
(London). 2014. aastal soovime viia läbi mentorkoolitused 
Inglismaal, USA-s, Lätis. 



 2013. aastal pidas Kullaterade klubi 10. 
aastapäeva, mida tähistasime erinevate 
rahvatantsude õpitubadega ja suure 
kontsertidega Paides 2.- 4. augustil 2013. 



 2013. aastal möödus 100 aastat Anna 
Raudkatsi esimestest kogumiskäikudest
Kuusalu valda Kolga randa ja Setumaale. 27. 
veebruaril toimus Eesti Vabaõhumuuseumis 
teemapidu „Raudkatsi radadele!“, Sündmusel 
keskenduti Raudkatsi tegevusaja esimesele 
perioodile: 20. sajandi algus ja Eesti Wabariik.



 2013. aastal andis ERRS koostöös Tallinna 
Ülikooli, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ja TÜ 
Viljandi Kultuuriakadeemiaga välja raamatu Ullo
Toomist, Toomi koolkonnast ja tantsupidudest. 
Eesmärgiks oli väärtustada Ullo Toomit kui 
isiksust, Toomi aegseid tantsujuhte, 
tantsupidusid. Raamatus kasutatakse Ullo Toomi 
konverentsi ettekandeid, kus on  teemade valikul 
lähtud tema erinevatest rollidest (muusik, koguja, 
treener, tantsija, koolitaja, tantsuõpetajate 
koolitaja, õppija, tantsupidude lavastaja, 
kujundtantsude looja jne) tantsumaastikul, tema 
koolkonnast, seotusest tänapäevaga. 



 2013. aastal toimus Väike-Maarjas VIII 
koolinoorte rahvatantsufestival. 2013. aastal 
oli osavõtjaid ligi 900 – kokku 57 
tantsurühma 11-st maakonnast. Kahe päeva 
jooksul toimus kaks kontserti Väike-Maarja 
spordikeskuses ja Ebavere 
Tervisespordikeskuses, kus noored esitasid 
lisaks rahvatantsudele ja autoriloomingule ka 
omaloomingut – festivali osalejate enda poolt 
ette valmistatud eesti rahvamuusikale loodud 
tantse. 



 28. - 30.06.2013 toimus Tartus, Eesti Rahva 
Muuseumi Raadi mõisas XXVI laulupeo ja XIX 
tantsupeo häälestuskohtumine, mille raames viidi 
läbi mentorite meistriklassid. 
Häälestuskohtumise korraldasid Eesti Laulu-ja 
Tantsupeo Sihtasutus koostöös Eesti Rahva 
Muuseumi, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika 
Seltsi ja Rahvakultuuri Keskusega. Osalesid 2014. 
aasta laulu- ja tantsupeole registreerunud 
rahvatantsu- ja liikumisrühmade juhendajad.  
Kokku toimus 10 meistriklassi



 29. aprillil tähistati rahvusvahelist 
tantsupäeva suure ühistantsimisega. 2013. 
aastal tantsiti Vikerraadio vahendusel tantsu 
Kägärä. Rahvamuusika mängis Eesti 
Vikerraadios sisse rahvamuusik Enrik Visla 
ning ERRSi juhatuse esimees Kalev Järvela 
õpetas eetris kägärä tantsu. 37 Kägärä 
ühistantsu üle Eesti filmiti ka üles ja laeti 
YouTube keskkonda. ERRS jagas esitatud 
videote põhjal välja mitmeid tunnustusi. 



 2013. aastal sai Ullo Toomi nimelise stipendiumi 
tantsuõpetaja ja Viljandi Talviste Tantsupidude 
eestvedaja Vaike Rajaste. Ullo Toomi halduskogu 
leidis, et Vaike Rajaste on tantsuõpetajana oma 
tööga väärtustanud Ullo Toomi põhimõtteid ja 
pärandit. Vaike Rajaste on oma elu tantsule 
pühendanud ning lisaks silmapaistvale 
tegevusele Viljandimaal on ta aktiivselt osalenud 
ka Eesti rahvatantsuliikumise arendamises 
üldiselt. ERRS koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo 
SA ja Ullo Toomi halduskoguga korraldasid Ullo
Toomi stipendiumi üleandmise Tallinna Raekojas. 



 8.-9.08.2013 toimus Pärnus 
Pillipeo õppelaager, mille 
eesmärgiks oli rahvamuusikute 
esmane ettevalmistamine 
osalemaks 2014. aastal toimuval 
Pillipeol. 

 Pillipidu on Laulu- ja Tantsupeo 
rahvamuusikale keskenduv osa 
ning see on võimaluseks kõikidele 
rahvamuusikutele ja 
rahvamuusikakollektiividele 
suurest peost osa saada. Pillipeole 
on registreerunud üle 700 
rahvamuusiku üle Eesti. Pillipeo 
õppelaagris osales kokku 127 
rahvamuusikut. Laagrit juhendasid 
liigijuhid: Enrik Visla, Ella Maidre, 
Pille Karras, Kristel Laas ja Juhan 
Uppin. Seoses 2014. aasta Pillipeo 
ettevalmistamisega on sõlmitud 
pillipeo liigijuhtidega lepingud 
ning tellitud repertuaar. 



 ERRSi kodulehele on loodud mentorite ja 
koolituste andmebaas, kus saab andmeid 
sisestada ja muuta. Lisaks sellele on igale 
mentorile loodud sisuhaldussüsteemis oma 
lehekülg. Täiendavalt on loodud ka 
veebipõhine mentorkoolituste 
tellimiskeskkond, mille kaudu on 
maakondade koordinaatoritel võimalik 
mugavamalt ja kiiremalt esitada 
mentorkoolituste tellimisi. Antud keskkond 
vajab veel täiendavaid arendusi ja täiendusi. 



Tegevustoetus:
 2013. aastal laekus ERRS-i toetusprogrammi komisjonile 985 avaldust.

Menetluse tulemusena tunnistati toetuse kriteeriumitele mitte vastavaks
12 avaldust. Seega eraldati kollektiivitoetust 973 kollektiivile
kogusummas 286 398 eurot. Väljunditoetusi valis toetusprogrammist
kokku 30 kollektiivi kogusummas 4626 eurot

Õppestipendium: 
 Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsile laekus kollektiivijuhtide

õppestipendiumile 369 taotlust. 29.04.2013 ekspertkomisjoni
menetluse käigus arutati läbi kõik taotlused. Vastavalt XXVI laulu- ja XIX
tantsupeo protsessis osalevate kollektiivijuhtide õppestipendiumi
tingimustele ei menetletud hilinenud taotlusi - kokku 2 taotlust. Aastal
2013 toimus õppestipendiumi I osa väljamaksmine 367 kvalifitseerunud
kollektiivijuhile. Kokku maksti kollektiivide toetusprogrammi
alaprogrammi riiklikust eraldisest 367 õppestipendiumi I osa välja
maksmiseks 36 700 eurot.



 24.-25. Oktoobril 2013 toimus KUMU 
auditooriumis konverents ühesmõtlemine
“Laulu- ja tantsupeo puudutus ajas”, kus 
esitleti Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA eestvõttel 
koostatud sotsioloogilise uuringu tulemusi. 
Samuti olid kavas ettekanded, mis käsitlesid 
laulu- ja tantsupeo mõju ühiskonnas 
ning vaatlesid peo sisu ja vormiga seotud 
teemasid.  Uuringu viis läbi Saar Poll. 

 Küsitleti ligikaudu 1300 eesti keelt kõnelevat 
inimest vanuses 15-74 eluaastat.

 Konverents oli seotud Eesti, Läti ja Leedu laulu-
ja tantsupeo traditsiooni UNESCO vaimse 
kultuuripärandi nimekirja kandmise 
10. aastapäevaga. Konverentsi raames toimus 
ka Balti ümarlaud, kus osalesid Balti riikide 
tantsupidude korraldajad.



 2013. aastal alustas tööd kutsestandardi töörühm 
eesmärgiga töötada välja uued kutsestandardid. 20. 
novembril kinnitas Kutsekoja Kultuuri Kutsenõukogu 
tantsuspetsialisti tase 5; tantsuspetsialisti, tase 6; 
tantsuspetsialisti, tase 7 ja tantsuspetsialisti, tase 8 
kutsestandardid. 

 Jätkuvalt on ERRSile oluline kutsete omistamise õigus 
omamine ning kutsekomisjoni töö korraldamine 
tantsuspetsialisti kutse omistamisel. 

 2013 aasta 12. juunil toimus Tallinna Ülikooli 
koreograafiaosakonnas rahvatantsuspetsialisti 
kutseeksam, mille tulemusena otsustati omistada 
kutsetunnistused järgnevalt: Aveli Asberile
rahvatantsuspetsialisti IV tase, Helena-Mariana Reimannile
omistati rahvatantsuspetsialisti V tase ja Ene Jakobsonile 
omistati rahvatantsuspetsialisti V tase. 



 13. detsembril toimus
rahvatantsujuhtide
kooli lõpetamine.
Kaheaastase
tantsukooli lõpetas 22
tantsujuhti.

 Tegemist oli Eesti Rahvakultuuri Keskuse ja

ERRSi koostööga, mille eesmärk oli koolitada

põhjalike teadmiste ja praktiliste oskustega
tantsujuhte eesti rahvatantsu alal.



 ERRS töötas välja ja kinnitas juhatuse otsusega 
25.09.2013.a. tunnustamise korra, mis 
reguleerib tunnustamise tasandeid, kategooriaid 
ning kandidaatide esitamist ja valikut. 

 ERRS tunnustas oma 25. juubelile pühendatud 
pidulikul vastuvõtul juba uue korra alusel aasta 
parimad tegijaid. Tallinna Lennusadamas peetud 
peol andis selts üle kokku 13 tunnustust 11 
kategoorias, tunnustustele esitati kokku 70 
kandidaati. Selts tänas neid, kes on enim aasta 
jooksul inimesi tantsu ja muusika juurde toonud 
ning tegijatele ja vaatajatele rõõmu pakkunud.





 6. juulil 2013 tunnustas Eesti Rahvuskultuuri 
Fond ERRSi Kristjan Toropi fondi 
kogumisstipendiumiga. Kristjan Toropi fondi 
kogumisstipendium määratakse tantsimise 
seotud rahvaluuleainestiku kogumise eest. 
Kogumisstipendiumi määramisel on aluseks 
Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi 
laekunud materjal. Kogumisstipendium 
antakse välja kord kolme aasta jooksul, 
täpsemalt folkloorifestivali Baltica Eestis 
toimumise aastal.



 2013 aastal esitati kultuurkapitalile kokku 38 projekti, 
millest rahastati 32 projekti ning eitava vastuse sai 6 
taotlust. Seega 85% taotlustest rahuldati. 

 Kokku külastas 2013. aastal ERRSi kodulehekülge 36 845 
külastajat, keskmine lehel viibimise aeg oli 2,5 minutit 
(google analytic)

 2013. aastal andis ERRSi välja 30 Hõbemärki, 9 Kuldmärki, 
2 Aumärki ja 148 tänukirja.

 2013. aastal liitus ERRSiga 40 uut liiget. 

 ERRSi juhatus käis möödunud aastal koos 10 korda ja 
toimus 2 üldkogu.  



Kuupäev Sündmused 2014

06.jaanuar 2014 ERRSi juures tegutseva Kullaterade klubi aastakoosolek 

08.märts 2014 Uute meestetantsude konkurss 

Märts/aprill Tantsupeo II eelvoor – tantsurühmade kategoriseerimine 

29.aprill 2014 Rahvusvaheline tantsupäev

aprill/mai 2014 ERRSi üldkogu – juhatuse valimine

17.-18. mai 2014 IV vabariiklik koolinoorte rahvatantsufestival Haapsalus

30.juuni - 07.juuli 2014 Tantsupidude ajaloo näitust "Tants on rõõm ja elujõud ....." (Ullo Toomi). 80 või 88

aastat tantsupidude traditsiooni?" (koostaja Angela Arraste, kujundaja Peeter 

Paasmäe) eksponeeritakse XXVI laulu- ja XIX tantsupeo ajal Tallinnas Disaini- ja 

Arhitektuurigaleriis, Narva mnt 6. 

4.- 6. juuli 2014 XXVI laulu- ja XIX tantsupidu „Aja puudutus. Puudutuse aeg“ koostöös Eesti Laulu 

ja Tantsupoe Sihtasutusega ja Eesti Kooriühinguga

Juuli 2014 Kohtumine Soome Folklore Suomi Finland esindajatega Eesti – Soome tantsupeo 

osas 

4.- 6. juuli 2014 Tantsujuhtide tänamine tantsupeo raames

3.-6. juuli 2014 Pillipidu 2014

30.juuli - 4 august 2014 Tantsujuhtide suvekursus koostöös Rahvakultuuri Keskusega

14.september 2014 Ullo Toomi tantsustipendiumi üleandmine Tallinna Raekojas

September 2014 Eesti, Läti, Leedu tantsupidude korraldajate ümarlaud Tallinnas

01. november 2014 Uute naistetantsude konkurss

detsember 2014 ERRSi üldkogu + sünnipäev 26

2x kuus Tallinna Lõõtsaklubi korraldamine

http://www.errs.ee/?id=63239
http://www.errs.ee/?id=63242


Taotlus Projekt

17.-18. mai 2014 IX vabariiklik koolinoorte rahvatantsufestival 

3.-4. mai 2014 X naisrühmade ja I neiduderühmade võistutantsimine koos III 

Eesti naistetantsu festivaliga 

16.-20. juuli 2014 XX Võru Folkloorifestival 

Väljundid hooajaks 2014 


