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Avasõnad (Kalev Järvela, juhatuse esimees) 
 
Tere kõigile, toimub teine üldkogu zoomis, vahepealne aeg on olnud ERRSi kontorile väga 
töökas ja väga erakorraline aeg, kasutame kaugtöö võimalusi ja väldime liigseid kontakte. Aeg 
on keeruline ka rühmadele, on neid kes ei käi hetkel koos, aga on ka neid kes teevad 
internetivahendusel trenne või käivad koos maskides, mis ei ole lihtne. Ja kuna tuleval suvel 
on tulemas nii meeste kui naiste tantsupidu, siis nendeks valmistumine on päris kriitiline. Ja 
ega ka noorte tantsupidu, mida Agne juhib, enam kaugel ei ole. Ka selle tööd on ammu käimas. 
Sellises olukorras me oleme ja püüame hakkama saada ja mitte oma tegevusi päris lukku 
panna. 
Täna pidid toimuma ka kontsert ja auhindade andmine, aga selle lükkasime kõik kevadesse. 
Sest ei kujuta ette, kuidas auhindu veebi kaudu kätte anda. Tunnustamised teeme kõik 
kevadel. 
Hetke seisuga on kutse saanud 201 liiget, hetkel on osalejaid 48, 3 tuleb sealt maha võtta, kes 
on vabakuulajad, aga seal on ka volitustega inimesi. Põhikirja järgi peab olema kohal 1/5 
liikmeid, et üldkogu oleks otsustusvõimeline, seega piisab 41 liikmest et üldkogu läbi viia. 
Kuulutan üldkogu avatuks ja nüüd on vaja valida protokollija ja koosoleku juhataja. 
Teen ettepaneku, et protokollijaks oleks Kadri Karin, kes on ERRSi programmitoimetaja ja 
koosoleku juhatajaks Andi Heinaste. 
Kui on vastuväiteid, ootame 1 minuti, et vastuväiteid kirjutada chati, kui neid ei ole, on Kadri 
valitud protokollijaks ja Andi juhatajaks. 
Vastuväiteid ma ei näe, ma palun Andil ja Kadril asuda tööülesandeid täitma. 
 
Andi Einaste: 
 
Tere hommikust, tänases päevakorras on 3 punkti: 1) ERRSi tegevuskava ja eelarve 2021 
kinnitamine eelnevalt loomulikult ära kuulamine 2) Margus Toomla juhatuseliikme 
kohustustest vabastamine, teadupärast on ta nüüd uues ametis 3) XIII noorte tantsupeo 
tutvustus, mille viib läbi peo pealvastaja Agne Kurrikoff-Herman. 
Ootame minuti jooksul chatti vastuväiteid, kui neid minuti jooksul ei tule, siis loeme 
päevakorra kinnitatuks. 
 
Vastuväiteid ei tulnud. 
 
 



Päevakord: 

1)      ERRSi tegevuskava 2021 ja eelarve 2021 kinnitamine 

2)      Juhatuse liikme Margus Toomla juhatuse liikme kohalt tagasi astumise avalduse rahuldamine 

3)      XIII Noorte tantsupeo tutvustamine. 

 
 
1 ERRSi tegevuskava ja eelarve 2021 tutvustamine ja kinnitamine 
 
KUULATI 
 
Mari-Liis Öpik: 
Eelmise nädala lõpus said ette saadetud nii eelarve kui tegevuskava, loodetavasti on kõik 
saanud tutvuda. Kõigepealt vaatame üle 2021 a tegevuskava, kuna ERRSi paljud tegevused 
lähevad aastast aastasse samamoodi, siis vaatame tegevuskavast üle, mis on tulnud juurde, 
kas siis selle aasta spetsiifikast või ka kuna selts koguaeg areneb, siis selle tõttu. Esimene suur 
teema on juhendajate palgatoetussüsteem, kus me oleme aktiivselt koos KÜ ja ELT SA-ga 
kaasa rääkinud Kultuuriministeeriumis. See sai ka juba uudistes välja öeldud, et 1. jaanuar 
2021 jõustub see määrus – selle juurutamine, tutvustamine, info jagamine, taotlemise 
toetamine, kõik see on meie järgmise aasta tegevuskavas sees. Järgmine asi on, eesti 
pärimustantsude ja eesti rahvatantsu oskussõnastik tasuta kättesaadavaks tegemine ERRSi 
kodulehele. See on pikalt olnud kavas, tööd on palju tehtud, aga palju on veel ka teha. 
Kullaterade klubi ja digitaalse tantsujuhtide leksikoni koostamine, kõik mis meieni on jõudnud 
on ka kõik nähtaval meie kodulehel. Kutsetunnistuse välja andmine ja sinna tuleb ka juurde 
nõuded rahvamuusika kollektiivi juhile, hetkel töötame välja dokumente, kus kirjeldame ära 
rahvamuusikajuhi pädevused, millele ta peab vastama. Järgmise aasta algusest on see avalik 
ja on võimalik taotleda endale tunnistust. Vajalik on see palgatoetuse jaoks. 
Eesmärk on olla infokeskus, et toetada valdkonna arengut ja tõsta üldist teadlikust 
rahvamuusikast ja -tantsust. Pingutame et info liiguks paremini ja teadlikus tõuseks. Järgmine 
aasta toobki rohkem spetsiifilist infojagamist seos erinevate määrustega. Püüame järgmisel 
aastal koolitustele rohkem otsa vaadata, kus on valupunktid, mida vajatakse ja mida saame 
pakkuda, ja leida ka kohad, kus saaksime olla rohkem abiks.  
Kuna covid-19 tõttu on olnud keeruline siis tegime kevade poole kerge uuringu ja aasta 
lõpupoole teeme kokkuvõtte, et mis see aasta meiega tegi, ja püüame kevadel jagada teiega 
ka analüüsi tulemusi, et kas oleme sellest välja tulnud ja kuidas me oleme välja tulnud ja mida 
see aasta tegelikult rahvakultuurile tähendas. 
Aastaid on räägitud ERRSi kodulehest, et see on segane ja info on raskesti leitav, ja nüüd on 
hea meel öelda, et uuest aastast on meil ka uus koduleht, loodame et sealt on info paremini 
leitav. Ootame teid kõiki uuel aastal seda külastama ja uudistama. 
Iga aastaste sündmuste läbiviimine on ka jätkuvalt teemaks, loodame et esimesena asjana 
saab toimuma rahvusvahelise tantsupäeva ühistantsimine, mis eelmisel kevadel tavalisel kujul 
jäi ära ja toimus uues formaadis, aga loodame, et tuleval aastal saame tagasi minna vana 
formaadi juurde ja järgmine suurem asi on siis aasta lõpus aastapäeva kontsert, mis saab ka 
naasta vana formaadi juurde ja saame ka üle anda õigel ajal aasta tunnustused. 
Käesoleva aasta aastatunnustused kuulutame välja ERRSi sünnipäeval 10 detsembril. 



Järgmisel aastal jätame vahele talvise tantsupäeva, kuna selle aasta talvine tantsupäev alles 
toimus sügisel. Koolinoorte rahvatantsufestival toimub hetke plaanide kohaselt mai kuus, ja 
veebruaris on plaanis Anna Raudkatsi sünniaastapäeva tähistamine. 
Järgmise aasta jooksul peaks saama koostatud käesoleva aasta uute tantsude konkursi 
raamat, et rikastada uute tantsudega repertuaarivalikut. Raamat ise ilmub ilmselt alles 2022 
alguses. Teine raamat mille väljaandmist ette valmistatakse on Ene Jakobsoni tantsude õpik 
„Tootsi ja Teele tantsud“. 
Riiklike toetuste vahendamine valdkonnas, kollektiividele on meil laulu- ja tantsupeo 
protsessis osalevate kollektiivide otsetoetus, oleme jätkuvalt toeks. Selleks, et ka selle 
jagamine oleks edaspidi lihtsam ja selgem nii jagajatele kui taotlejatele töötatakse ka selle 
jaoks välja määrust, mis peaks rakenduma järgmise aasta sügisest, kui hakatakse taotlema 
2021/2020 hooaja toetusi. 
Meil on väga hea meel, et oleme saanud kaasa rääkida määrustes mida Kultuuriministeerium 
teeb rahvakultuuri jaoks. 
ERRS eestkõneleja – valdkondlik koostöövõrgustik, hetkel on meie esmased kontaktid 
maakondades rahvakultuuri spetsialistid, läbi kelle me uurime oma liikmete tegemiste kohta 
ja murede kohta. Muidugi võib muredega ka otse meie poole pöörduda, aga meie hindame 
nende pädevust ja kasutame nende teadmisi maakonnapõhiliselt, et kuidas meie liikmetel ja 
valdkonnal läheb. 
Järgmise aasta suvel on planeeritud rahvamuusikute koostöökogu, et võtta kokku erinevad 
osapooled. Istume maha ja arutame rahvamuusika tulevikku, kuupäeva ei ütle, aga soovime 
teha suvel, sest kevadel ja sügisel ei julge teha sellist asja. Orienteerivalt juuni-juuli. 
Jätkuvalt püüame ka tunnustada ja esitada tunnustustele valdkonnas tegijaid. Tunnustamise 
kord on meil olemas ja kättesaadav kodulehel, esitame tunnustusi erinevatele preemiatele. 
Osaleme Ullo Toomi stipendiumi väljaandmisel, mis on meil iga-aastane tegevus. 
Meie viimane eesmärk on osaleda valdkondlikult olulistes protsessides, endiselt on 
eesmärgina üleval Kalevi staadion, kahjuks seda rohkem kommenteerida ei saa. 
Kas on küsimusi? 
 
Andi Einaste: Mul on mõni täpsustus ja mõni küsimus, alustan tagant poolt peale, kuna Kalevi 
staadioni lahter on lahti siis informatsiooniks, kelle on huvi käige sealt läbi, Kalevi staadion on 
praegu väga huvitavas seisu, jooksurajad on üles kaevatud, liivahunnikud on väljas, vana 
majandushoone on maha lammutatud, uuele on nurgakivi pandud. Kui mäletate 2019 a peol 
oli maratoni värava poolses servas külimitupuud, rekvisiitide ära panemiseks. Need paluti jätta 
alguses sinna staadioni kaunistamiseks, aga nüüd jäävad nad ette remondile ja kõik soovijad 
võivad neid minna ja võtta, kui neid ei ole juba ära korjatud. 
Nüüd tulles toetuste juurde. Otsetoetuste juures on kasutatud sõna rakendamine, et 
tegelikkuses on ta ju rakendatud juba üle 10 aasta, et see jättis mulje nagu oleks uus asi, lihtsalt 
jäi silma. Siis koolitustest, minu soovitus on siis teha tihedalt koostööd ERK-ga, ka neil on 
seoses covidiga ja ka kriisiabiga plaanis palju erinevaid valdkonda harivaid koolitusi. Viimane 
mõte oli see, et tuleb kokkuvõte ja on tehtud uurimust, et mida covid19 on kollektiividega 
teinud ja kaasa toonud, siis olles ise osaline kriisiabi toetuste menetlemises, siis ka seal tehti 
päris mahukas kokkuvõte, et kindlasti tasuks ka seda küsida Eino Pedanikult. Temal on 
kindlasti olemas lõppvariant, minul on töövariant. Ka seal on väga huvitavaid asju, alustades 
näiteks sellest kui erinevad on tantsujuhtide töötasud. 
Kas kellegi on veel tekkinud küsimusi? 
 



Mari-Liis Öpik: ma korra kommenteerin seda viimast punkti, et me just plaanime, et teeme 
analüüsi mitte esimese ja teise laine jaoks vaid üldse kokku kogu aasta kohta. Olles ka ise olnud 
seal kriisimeetmete komisjonis siis oli minu jaoks seal väga palju üllatavat. 
 
Andi Einaste: Kas on veel küsimusi tegevuskava kohta või lähme kohe edasi eelarvega?  
 
Mari-Liis Öpik: Nüüd näete võrdlust 2020 ja 2021 eelarvetest. Selle aasta planeeritud eelarve, 
eelarve täitmise prognoosiga ja 2021 aasta planeeritud eelarvega. Kuigi alati on eelarve 
planeeritud nii, et tuleksime välja oma rahadega, siis enne kui küsitakse ütlen kohe ka ära, et 
selle aasta suur miinus tuleb kodulehest, mis läks planeeritust kallimaks, aga leidsime et see 
on siiski vaja ära teha. 
Järgmine aasta on planeeritud tulusid ligi 120 000 €, millest enamus tegevustoetused, 
kollektiivide tegevustoetuse teostamine, mentorprogrammi teostamine, liikmemaksud,  
muud tulud üritustele st kutseeksami tasud ja märgid ja omatulud on siis videote ja raamatute 
müümise tulu. 
Põhikulu on palgakulu, sinna alla kuuluvad põhitöökohtade palgad. Lisana tulevad erinevad 
projektide rahastused, mida me ei arvest eelarvesse kuna me ei oska neid ette prognoosida, 
aga need tulevad jooksvalt juurde ja kanduvad ka maha. 
Planeeritud kulud on hetkel kokku 119 911, ehk siis kui kõik läheb hästi oleme plussis 80€ 
Kas on küsimus eelarve kohta? 
 
Andi Einaste: Üks küsimus oma tulu osas, et planeerime 4000, aga reaalselt on 1200, et kas on 
mingi omatulu osa, mida näed, et see võiks tõusta?  Või on see selleks, et oleks + ja – 
tasakaalus? 
 
Mari-Liis Öpik: Ei, see on nii et tegelikult. Sasta 2019 omatuli oligi liga 4000€, et see väga palju 
sõltubki sellest palju me oma raamatuid ja videoid müüme, sellel aastal on olnud raamatute 
müügi tulu tuntavalt väiksem varasemast. Loodame, et tuleb parem aasta ja ka uus koduleht 
kus on uus e-pood aitab kaasa raamatute ja videote müügile. 
 
Andi Einaste: Kas tantsupeo aasta võib mõjutada  raamatute ja videote müüki? Seda vastust 
ei peagi praegu andma, aga et äkki võiks analüüsida. 
 
Mari-Liis Öpik: Väga hea küsimus, ma ei tea nüüd peast 2018 aasta müügitulu, aga kindlasti 
peaks enda joaks selle võrdluse ära tegema. 
 
Andi Einaste: Kas on veel küsimusi? Kui ei ole asume hääletama. 
 
Mari-Liis Öpik jagab polli, milles siis enda või oma ühingu eest saab hääletada, kellel on 
volitused siis nende hääle saab kirjutada chatti. 
 
Tegevuskava ja eelarve kinnitamine: 
HÄÄLETAMINE 
Poolt: 41 inimest, pluss chatis 4 inimest poolt 
Vastu: 0 
Erapooletu: 0 
Hääletamata: 2 liige 



 
OTSUS: Üldkogu kinnitas tegevuskava ja eelarve 2021 
 
2 Margus Toomla juhatuse liikme kohustuste vabastamine 
 
Mari-Liis Öpik: Teemaks on Margus Toomla juhatuse liikmete kohustuste vabastamine, seoses 
tema uue töökohaga.  
 
Andi Einaste: Mitme liikmeliseks jääb juhatus kui Margus lahkub? 
 
Mari-Liis Öpik: juhatus jääb siis kuue liikmeliseks ja kuna juhatuse volitused lõppevad kevadel 
2021, siis me hetkel uut liiget ei vali tema asemele, vaid juhatus jääb hetkel kuue liikmeliseks 
ja kevadel valitakse terve uus juhatus. 
 
HÄÄLETAMINE:  
Poolt hääli: 40 ja Chatis 3 häält 
Vastu hääli: 0 
Erapooletuid: 1 
Hääletamata jättis: 3 liiget 
 
OTSUS: Margus Toomla vabastada juhatuse liikmete kohustustest ja juhatus jätkab kuni 
järgmiste valimisteni 6 liikmelisena. 
 
3 XIII noorte tantsupeo tutvustus Agne Kurrikoff-Herman 
 
Mul on hea meel teid kõiki kõnetada ja selle eesmärk on siis saata välja noot, et XIII noorte 
tantsupidu on sündimas, me oleme asunud teele. 
Kinnitan et ma olen täie särisemisega ja sisemise põlemisega ja väga suure pühendumisega 
seda suurt vastutust kandma asunud. Pidu on teel, meeskond on pardal, muusika ja 
tantsusammud kõik on loomisel. Oleme mõelnud ka, milline peaks olema ajarelee, et oleks 
hea koos minna ja kus peavad olema puutepunktid.  
XIII noorte tantsupidu on juubeli pidu ja meie ka sellest kindlasti mööda ei lähe, käib plaani 
pidamine, kuidas vaadata tagasi, kuidas rääkida ajaloost, et see ka kõlama jääks ja kuidas teha 
oma kummardus ja tänud, neile kes seda traditsiooni on rajanud ja hoidnud, et ka meie saame 
täna tantsida.  
See lugu, mida me hakkame rääkima, räägib  eelkõige inimesest ja tema ajas võrsumisest. Me 
sirgume siin ja saame siit kaasa kõik oma teadmised, uskumused ja kombed. Kõikide nende 
väärtuste ja omaste asjade keskel kasvades hakkab noor ise ajahetkes leidma oma seoseid ja 
suhestumisi ja proovib niimoodi oma rada leida. See on justkui üle silla minek ja selle silla 
mõlemad otsad toetuvad sellele maale. Ja siis hakkab see noor ise ehitama sildasid, end 
ümbritsevasse, ta loob suuremaid kaari väiksemate peale. 
Ehk siis seda lugu me hakkame jutustama läbi sümboli sild, see sild on ehitis mis on takistuse 
ületamiseks ja mis kõige olulisem, et ta ei ole isetekkeline vaid inimene loob selle oma tööga. 
Sellest sümbolist saab loodava lavastuse alustala. Noor hakkab neid ise looma, mõnda mööda 
saab minna, mõnda mööda saab tagasi tulla, mõnda mööda saab minna, et jääda, saab minna 
et poolel teel kokku saada jne. Ja mis kõige olulisem, et lõpuks olla see kes sildub talle kõige 
omase juurde. 



Proovime lahti mõtestada tema mõttemaailma, läbi tema silmade ja seeläbi leida üles tee 
kuidas tema suhestab ennast ümbritsevaga. Lapsed ja noored on seal etenduses mängimas 
iseenda vahetuid emotsioone. 
Proovime panna ka mõtlema milline on põlvkondade vaheline side, kui oluline on see inimene, 
kes seisab meie kõrval, meie tugevad alustalad, kes juhib meid leidma ja ära tundma ja omaks 
võtma kõiki neid ümbritsevaid väärtusi. See paneb ka meid endid mõtlema, et kui suur 
vastutus meil endal on.  
Kuidas siis meeskond seekord tekkis, mina olen kindla mõttega, et tantsupidu on väga suur 
ühine minemine ja koos loomine ja kui ma asusin meeskonda enda ümber kutsuma, siis ma 
mõtlesin selle peale väga palju, ja leidsin et kõige olulisemaks faktoriks on kui me mõtleme 
noorest, tahame temast aru saada, mängida tema emotsioonidega, saada temast aru, kus ta 
selles hetkes on, siis mõistsin et seda pidu loovad need kes igapäevaselt oma töös tegelevad  
just nimelt laste ja noorte rühmadega, ehk on nendega tihedalt seotud. Seekord on ka kohe 
algusest iga liigijuhi kõrval ka tema assistent, et saavad algusest peale luua väljakulavastusi. 
Siin on ka mõte see, et need inimesed saavad kogemusi ja lisavad värvikaid uusi mõtteid 
lavastusele. 
Pealavastaja Agne Kurrikoff- Herman, assistendid Vaike Rajaste ja Kadri Tiis 
Muusikaline juht Arno Tamm  
Liina Eero ja assistent Kristi Aitsam – 1.-2. kl 
Ulla Helin-Mengel ja assistent Dagmar Aus – 2.-3. kl 
Kristiina Siig koos Helen Reimandiga – 3.-4. kl 
Ingrid Jasmin koos Karel Vähiga – 5.-6. kl 
Helena-Mariana Reimann koos Kätlin Merisaluga – 7.-9. kl 
Maido Saar ja assistent Marius Aave – C rühmad 
Kadri Jukk ja assistent Kersti Kull – võimlejad 
Elo Unt koos Liisa Lainega - neiduderühmad 
Mall Paulus koos Jaan Ulstiga – pererühmad 
 
Veelkord ütlen, et see kõik on täna selline esmane vaade, me ei lähe sügavuti veel kuhugi. 
Pigem et anda teile ülevaade, kuhu me oleme jõudnud. Aga üks mis on kindel, on tantsupeo 
liigid. Tantsupeo lavastuses on need sellised: 
1.-2. klasside tantsurühmad (Tallinn ja Harjumaa) 
2.-3. klaaside tantsurühmad 
3.-4. klasside tantsurühmad 
5.-6. klasside tantsurühmad 
7.-9. klasside tantsurühmad 
C- noorterühmad 
Neiduderühmad 
Võimlejad – Väike võimleja 1.-5. klass ja Suur võimleja 6.-12. klass 
Pererühmad (v.a Tallinn, Tartu, Pärnu ja Harjumaa) 
Johtuvalt lavastusest ja loost on suur roll seekord pererühmadel, mis said alguse 2019 aasta 
peol ja nendega me soovime ka seekord edasi minna. 
1.-2. klasside taga on kirjas Tallinn ja Harjumaa, pean tunnistama, et jah oleme võtnud vastu 
otsuse, et kõige pisemad mudilased tulevad seekord suurele peole kodulähedalt, mis annab 
erinevaid võimalusi alustades lühematest päevadest ja kodus tudumisest ja kõigest muust. 
Kui vaatate võimlejaid siis nemad on praegu jaotunud nii et väikesed võimlejad ja suured 
võimlejad ja on ära jagatud klasside kaupa.  Ja pererühmad on meil minemas nii, et vaatame 



rõõmsalt maakondade poole, soovime anda pererühmadega võimaluse just väiksematesse 
kohtadesse, kus on keerulisem rühmi kokku saada. Pererühmasid ootame me üle eesti aga 
välistame Tallinna linna, Tartu linna, Pärnu linna ja Harjumaa. 
Kindlasti tahtsime täna ka rääkida meie koosminemisest uuel ajajoonel. Harjumuspäraselt te 
kõik ootate, et peo ettevalmistus teekond meid endaga kaasa võtaks märtsis, aga seekord 
tuleb peo ettevalmistuse algus fookusesse alles augustis. Oleme plaaninud, et kevadel saate 
toimetada kõikide nende asjadega, mis praegu pooleli on ja saate rahulikult keskenduda neile. 
Teid tooksime kokku augustis 2021, et õpetajad saaks ennast ette valmistada. Rühmade 
registreerimine peole ja plaanitavad terepäevad võiksid toimuda kevadel 2021, aeg on selline 
nagu ta on seega võtame aega et aega jälgida ja plaane sättida. Tantsujuhtide tantsupeo 
õppeseminar ja tantsujuhtide suvekool toimuvad seekord koos augusti kuus 16.-19. august. 
Kutsume õpetajaid nelja päevasesse laagrisse, kus lisaks repertuaari õppimisele saab 
tantsujuht ennast täiendada erinevates töötubades, loengutes ja vestlusringides. 
Sealt edasi läheme novembrisse, siis on plaan esimeseks mentorseminariks ja see oleks sellisel 
kujul, et sellest saab hoogne tantsupeole pühendatud päev, mis lõppeb esitluskontserdiga, 
mis annab hea ülevaate peost. Jaanuaris 2022 on plaanis võimlejate mentorseminar. Teise 
mentorseminari plaanime teha veebruaris. Peale seda siis tulevad eelproovid, millisel kujul ja 
kuidas näitab aeg. Plaani muuta neid ei ole, aga kõik toimub vastavalt vajadusele. Aprillis 
soovime jooniste seminaridele kutsuda need, kes on siis ka suurele väljakule oodatud, seal 
õpime siis koos finaali ja proloogi ja seal viime ka sisse muudatused, mida on vaja teha suure 
väljaku jaoks ja valmistume kohtuma juba peonädalal. Ehk siis kahe eelproovi vahel me 
muudatusi ei tee. 
Juulis 2022 saabub XIII noorte tantsupeo nädal. 
Tantsupidu pealinnas hakkab looma sillakaari ja soov on et maakonna peod viiksid sillakaared 
maakondadesse. Idee on küll väga algusjärgus, aga oleme alustanud koostööd ERKiga tehes 
2022 aasta maakonna pidude seire. Meie suur soov oleks, et kõik väiksed peod saaksid suure 
peo sillakesteks ja annaks sellega võimaluse peost osa saada kõikidel, kes sellele teele kaasa 
tulnud. Lisaks veel on plaan, et nende pisemate maakondade pidude lavastajad ja toimetajad 
sooviks tuua suure peo meeskonda 3. ja 4. assistendiks, et seeläbi saaks selle peo sõnumi 
teineteisele lähemale ja saame luua uusi kaari ja loomulikult on see võimalus ka uutele 
tulijatele suure peo meeskonnaringi astuda. 
XIII noorte tantsupidu on teel! 
 
Andi Einaste: Aitäh Agnele nii põhjaliku, emotsionaalse ja positiivse tutvustuse eest. Kas on 
küsimusi või häid mõtteid Agnele kaasa anda? 
 
Agne Kurrikoff-Herman: Lisan veel, et see oli selline põgus ülevaade ja plaan on juba uue 
nädala alguses saata välja ka info registri kaudu kõikidele juhendajatele. 
 
Andi Einaste: Aitäh täpsustuse eest, kui see info nüüd välja läheb, siis pererühmade osas äkki 
oleks vaja täpsustada, et Pärnu linn on nii suur, et äkki seal peaks täpsustama kas mõeldakse 
haldusüksust või linna ennast. 
 
Kersti Truverk: Kui 1.-2. klass on Tallinn ja Harjumaa, kas siis 2.-3. kl liik on ülejäänud Eesti 
rühmadele? 
 
Agne Kurrikoff-Herman: 2.-3- klass on üle kogu Eesti. 



 
Andi Einaste: Kui rohkem küsimusi ei ole loeme koosoleku lõppenuks. 
 
Lõpusõnad: Kalev Järvela – soovin kõigile tervist jõudu ja olge vastupidavad ja tantsijatega 
kannatlikud. 
 
 
 
 
Andi Einaste       Kadri Karin 
Üldkogu läbiviija      Protokollija 
 
 
 
Lisad:   1. ERRS tegevuskava 2021 (pdf, 116 KB) 
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