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Kinnitatud juhatuse otsusega 

13. juuni 2018 

 

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi mentorkoolituse kord  

 

1.  Üldosa  

1.1. Kord reguleerib kultuuriministri käskkirjaga 11.03.2018 nr 47 kinnitatud Rahvakultuuri 

mentorprogrammi 2018 – 2022 alusel keskseltsile pandud ülesandeid. 

1.2. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi (edaspidi ERRS) mentorkoolituse kord kehtestab 

mentorite kinnitamise alused, reguleerib ERRSi ülesandeid programmi administreerimisel, 

mentorite tellimist, tasustamise aluseid ja programmi kasutusalasid. 

 

2. ERRSi mentorite liigitus ja kasutusalad 
2.1 ERRS mentorid on: 

- rahvatantsu mentor; 

- rahvamuusika mentor; 

- tantsupeomentor (ettevalmistatava peo kunstiline juht/ pealavastaja ning tema assistendid ja 

liigijuhid); 

- pillipeomentor (ettevalmistatava peo kunstiline juht ja liigijuhid). 

2.2 Kasutusalad: 

- koolitused (kursused, seminarid, loengud, töötoad jne ), kus üldjuhul osaleb kuni 30 

koolitatavat; 

- konkursid, festivalid ja sündmused, mis on valdkonna jaoks olulised ja milles mentor 

osaleb kunstilise konsultandina või tagasiside andjana. 

 

 

3. Mentorite kinnitamine 

3.1 Mentorid kinnitab ERRS juhatus kuni 5 aastaks. 

3.2 Mentoriks kandideerimiseks tuleb esitada ERRSi juhatusele: 

  * vormikohane avaldus koos mentorkoolituste teemadega; 

  * elulookirjeldus (CV). 

 

4. Mentori ülesanded 

4.1 Mentor valmistab ette (sh vajadusel ka õppematerjale) ja viib läbi koolitusi vastavalt 

tellimusele, koolitatavate vajadusele ning oma kogemustele. 

4.2 Mentor osaleb tagasiside andjana või kunstilise konsultandina valdkonna jaoks olulise 

konkursi/festivali/sündmuse töös. 

4.3 Mentor annab tagasiside ning koostab tööandjale hinnangulisi kokkuvõtteid valdkonna kohta, 

andes teavet ja tagasisidet aktuaalsetest valdkonda puudutavatest probleemidest. 

4.4 Mentor võib vajadusel kaasata erinevaid spetsialiste koolituse edukaks läbiviimiseks. 

 

5. Mentorite rakendamine 

5.1 Mentorite tööle rakendamiseks toimub süsteem, kus mentorid täidavad nõustamise tellimusi 

vastavalt piirkonna vajadustele, ning neid on võimalik tellida mentorkoolitusi läbi viima üle 

Eesti. 

5.2 Mentor võib vajadusel kaasata erinevaid spetsialiste koolituse edukaks läbiviimiseks. 

5.3 Peomentoreid rakendatakse tantsupeo, pillipeo või liigipidude repertuaaril põhineva 

täiendkoolituse läbiviimiseks. Peomentor ei õpeta repertuaari, vaid parandab/täiendab ja nõustab.  
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6. ERRSi ülesanded mentorprogrammi elluviimisel 

6.1 Esitab mentorite nimekirja ja tutvustuse kodulehel. 

6.2 Koostab tellimise-, aruande-, tagasiside- ja lähetuse vormid.  

6.3 Koostab mentorkoolituste tellimise  aastaeelarve, lähtudes maakondlikust, piirkondlikust või 

üleriigilisest printsiibist. 

6.4 Vormistab mentoritega käsundus- või töövõtulepingud. 

6.5 Peab arvestust mentorite poolt läbiviidud koolituste üle ning tasustab mentoreid vastavalt 

toimunud koolitustele. 

6.6 Vastutab mentorite poolt esitatud aruannete nõuetekohase täitmise eest. 

6.7 Kohustub kolme nädala jooksul peale korrektsete aruannete laekumist, registreerima kõik 

tellijalt ja mentorilt saadud dokumendid ja edastama lähetuslehe maksmiseks raamatupidajale.  

6.8 Peab koolitatavate arvestust ja väljastab koolitustõendid. 

 

7 Mentorkoolituse tellimine 

7.1 Maakondlike koolituste tellimine toimub Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuurispetsialisti 

kaudu, kes leiab koolituse korraldaja, on kontaktisikuks mentoriga ja vormistab tellimuse 

ERRSile. 

7.2 Üleriigiliste ja piirkonndlike koolituste tellijateks on: 

 - Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus; 

 - Rahvakultuuri Keskus; 

 - Eesti Folkloorinõukogu; 

- koostööpartnerid. 

 

8 Tellija ülesanded ja vastutus 

8.1 Tellija (koolituse korraldaja) lepib kokku soovitud koolituse, aja ja koha 

rahvakultuurispetsialistiga; 

8.2 Rahvakultuurispetsialist lepib kokku aja ja koha soovitud mentoriga ning esitab ERRSile 

vormikohase tellimuse vähemalt 1 nädal enne koolituse toimumist;  

8.3 Konkursi, festivali või sündmuse korraldaja (tellija) esitab vormikohase tellimuse 2 kuud 

enne sündmuse toimumist. 

8.4 Tellija vastutab koolituse korraldusliku poole eest: koolituse kava, osalejate teavitamine ja 

eelregistreerimine, koolituse ruumid, vajalik tehnika, koolitusest osavõtjate registreerimine. 

8.5 Tellija vastutab dokumentatsiooni korrektse ja õigeaegse esitamise eest rahvakultuuri- 

spetsialistile;  

8.6  Rahvakultuurispetsialist vastutab dokumentatsiooni esitamise eest ERRSile;  

8.7 Rahvakultuurispetsialist peab esitama kolme nädala jooksul pärast koolituse toimumist 

ERRSile korraldajapoolse ehk maakondliku tagasiside, koolitusel osalejate allkirjastatud 

nimekirja ja lähetuslehe; 

8.8 Kui mentor kaasa koolituse läbiviimiseks spetsialisti, klaverisaatjat või kontsertmeistrit, siis 

esitab tellija eraldi tellimislehe ja peale koolituse toimumist lähetuslehe.  

 

9 Tasustamine ja kulude katmine 

9.1 Mentori töötasu määrad: 

 - koolitused 25 eurot tund; 

- konkursid, festivalid või sündmused 20 eurot tund. 

9.2 Kontsertmeistri/klaverisaatja töötasu määraks on 15 eurot tund. 

9.3 Kaasatud spetsialisti töötasu määraks on kuni 25 eurot tund. 

9.4 Koolituse või sündmuse puhul, mis toimub mentori elukohast 90-179 km kaugusel 

kasutatakse tunnitasu koefitsienti 1,2 ning 180 või enam km kaugusel koefitsienti 1,4. 

9.5 Mentori, kontsertmeistri/klaverisaatja ja kaasatud spetsialistide majutuskulude 

kompenseerimine toimub kuludokumentide alusel (piirmäär on 50 eurot öö). 
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9.6 Mentori, kontsertmeistri ja kaasatud spetsialistide sõidukulud kaetakse kuludokumentide 

alusel (autoga sõitmisel arvestatakse kütuse kulu kuni 10 liitrit 100 km kohta). 

 

 

 

10. Lisad 

10.1 Lisa 1 Tellimisvorm; 

10.2 Lisa 2 Lähetusleht; 

10.3 Lisa 3 Mentori tagasiside vorm; 

10.4 Lisa 4 Tellija tagasiside vorm; 

10.5 Lisa 5 Koolitusel osalejate registreerimise vorm;  

10.6 Lisa 6 Mentoriks kandideerimise avalduse vorm.  

  


