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Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi 2014. aasta tegevuskava 

 

Visioon 

◦ Oleme Eesti juhtivaks rahvatantsu ja rahvamuusika valdkonna eestvedajaks 

◦ Hea koostöö liikmetega ja koostööpartneritega – meie teenustega ja tegevustega 

ollakse rahul ja oleme suutnud nii liikmeid kui partnereid kaasata ERRSi tegevustesse 

◦ Hea koostöö ettevõtetega – ettevõtted on huvitatud andma oma panuse ja toetavad 

valdkonda  

◦ ERRSi teenused on mitmekesised   

◦ Meie töötajad on iseseisvad oma otsustes, töökad, leidlikud ja tulemustele 

orienteeritud, lisaks sellele armastavad oma tööd  

◦ Oleme usaldusväärne koosööpartner – juhime projekte ja osaleme erinevates 

projektides, osaleme tantsupeo protsessis ja korraldame seminare, konverentse, 

valdkonnaalaseid sündmusi 

 

Missioon 

◦ ERRSi missioon on aidata kaasa Eesti rahvusliku identiteedi säilimisele ja arengule 

läbi Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika väärtustamise, säilitamise, arendamise, 

teadvustamise ja levitamise nii Eestimaal kui väljaspool.  

◦ ERRS tegutseb aktiivselt UNESCO kaitse all oleva laulu- ja tantsupeoprotsessi kui Eesti 

ühe olulise kultuurimärgi säilimisel ja arendamisel.  

Eesmärgid 

◦ ERRS on rahvatantsu ja -muusika harrastajate ning kollektiivide ja juhendajate 

ühendus, mis tegeleb ala säilitamise, talletamise ja arendamisega;  

◦ Meie sooviks on kutsuda üles rahvakultuuri valdkonnas tegutsevaid inimesi, kes veel 

ei ole ERRSi liikmed, meiega ühinema, et muuta üheskoos Eesti Rahvatantsu ja 

Rahvamuusika Selts suurimaks antud valdkonna ühenduseks 

◦ ERRSi eesmärgiks on rahvatantsu- ja rahvamuusika õpetajate ning harrastajate 

ühendamine ja esindamine ning valdkonna arendamine, esindades sel moel enam kui 

26 000 rahvatantsija ja 1 100 rahvamuusiku huve.  
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ERRSi tegevused ja teenused 

◦ Tantsuspetsialisti kutse andmine 

Tantsuspetsialisti kutsetasemed: tase 5; 6; 7 ja 8 kutsestandardid (kinnitatud Kutsekoja 

Kultuuri Kutsenõukogu poolt 21.11.2013) 

◦ Rahvakultuuri mentorprogrammi administreerimine 

◦ Riikliku tegevustoetuste programmi administreerimine 

 Tegevustoetus (väljunditoetus)  

 Arendusstipendium   

 Õppestipendium 

◦ 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 

 

 



 

3 

 

1. Üritused 2014 

Kuupäev Tegevus 

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 

1x kvartalis Mentornõukoja ümarlaud  

detsember 2014 ERRSi üldkogu + sünnipäev 26 

2x kuus Tallinna Lõõtsaklubi korraldamine 

 

 

 

 

 

http://www.errs.ee/?id=63239
http://www.errs.ee/?id=63242
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 Väljundid hooajaks 2014 

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  

 

2. Koostöö arendamine 

Rahvatantsuansamblite Liiduga 

Autorite ühinguga tantsuautorite õiguste kaitsmisel 

Haridus- ja Teadusministeeriumiga 

Kultuuriministeeriumiga 

Laulu –ja Tantsupeo Sihtasutusega 

Rahvakultuuri Keskusega 

Maavalitsustega 

Omavalitsuste Liitudega 

Edasimüüjatega: Rahva Raamat, Apollo 

Tallinna Ülikooliga 

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga 

Eesti Muusikaakadeemiaga 

Eesti Rahvusliku Folkloorinõukoguga 

Eesti Kooriühinguga 

Eesti Pärimusmuusika Keskusega 

Eesti Rahvakunsti -ja Käsitöö Liiduga 

Eesti Olümpiakomiteega liikumisaasta 2014 projekti raames 
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3. Administreerimine 

Kollektiivide tegevustoetuse programmi administreerimine 

Arendusstipendiumide administreerimine, projektide elluviimise järelvalve ja kontroll 

Kutsekomisjoni töö korraldamine ja tantsuspetsialisti kutse omistamine 

Mentorprogrammi administreerimine, analüüs, aruandlus ja haldamine 

ERRSi kodulehe haldamine  

Meediaga koostöö, pressiteadete koostamine, sündmuste kajastamine meedias  

Üle-Eestiliste rahvatantsu ja rahvamuusika sündmuste kalendri pidamine ERRS kodulehel 

Rahvatantsurühmade ja rahvamuusikute andmed ja viited ERRSi kodulehel 

Välis-Eesti rahvatantsurühmade andmed ja viited ERRSi kodulehel 

ERRS teataja digitaliseerimine ja toimetamine  

 

4. Arendustegevus  

ERRSi tegevuskava ja eelarve koostamine 2015. aastaks 

ERRSi kodulehe arendamine 

Tantsude andmebaasi pidev aktualiseerimine ja täiendamine 

Rahvamuusika andmebaasi edasiarendamine 

Mentorprogrammi analüüs ja arendamine 

Arendusstipendiumide analüüs  

Tunnustussüsteemi edasiarendamine 

Pillipidude raamatu väljaandmine  

Pillipeo ettevalmistamine ja korraldamine  

Tantsujuhtide leksikoni väljatöötamine digi-materjalina 

Tantsupeo analüüsi läbiviimine ja esitlemine tantsujuhtide seminaril 

Pillipeo analüüsi läbiviimine ja esitlemine rahvamuusikutele 

Rahvamuusika arengusuundade väljatöötamine 

Kalevi staadionil tantsujuhtide istutatud puude juurde infosiltide panemine 
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Rahvakultuuri Keskuse koostöökogu töös osalemine rahvakultuuri valdkondlikku andmekogu ja 

registrit puudutavates küsimustes 

 

5. Koolitused 

Koolituse Rahvatantsujuhtide kool jätkamine  

Suviste rahvakultuuriürituste külastamine 

Kutseomistamise eksamite korraldamine  

Mentorkoolituste läbiviimine  

 

6. Teavitamine  

Sotsiaalvõrgustike turundustegevus (Facebook, meililistid, vikipedia jt)    

Müügivõrgustiku laiendamine 

ERRS liikmetele soodustused 

Maakondlike ERRSi liikmete ja eestvedajatega koostöö 

Sponsorite leidmine ERRSile 

ERRS teataja digitaliseerimine 

Liikmete kaasamine tegevustesse ja ERRSi liikmeskonna suurendamine   

ERRS alaliitude moodustamine rühmaliikide põhiselt 

Raamatu „tantsutark Ilma Adamson tantsud“ väljaandmine  

Raamatu „tantsutark Maido Saare tantsud“ väljaandmine 

Kutsestandardi väljatöötamine ja kutseomistamise õiguste taotlemine 

 

Koostöö arendamine välis-eesti tantsurühmade ja rahvamuusikutega 

 

Uute tantsude raamatu väljaandmine 

 

Soovitusliku palgaastmestiku väljatöötamine koostöös HTM-ga 
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7. Jooksvad tegevused 

ERRSi juhatuse koosolekud 10 korda aastas 

Seltsi kuukiri ERRSi Teataja ilmub 10 korda aastas 

ERRSi andmebaaside haldamine 

Nootide ja tantsukirjelduste avaldamine (sh. uute tantsude konkurssi võidutantsude vihikute ja video 

väljaandmine) 

Arhiivi korrastamine ja süstematiseerimine 

Projektide koostamine kultuurisündmuste korraldamise rahastamiseks 

Osalemine erinevates koostööprojektides 

Juubelitaotluste koostamine ja esitamine 

ERRSi üldkogu ja aastakontsert 

Tantsujuhtide ja tantsijate tunnustamine maakondades  

 

 

 

 

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts  

Vastu võetud ERRS üldkogul 23.11.2013 

 


