
Eesmärk arengukavast lähtuvalt 2023. aastaks plaanitud tegevused Olukord 2022. aasta lõpus Oodatav tulemus 2023. aasta lõpuks

Kõigi 25 ERRS-i mentori lepingud 
lõpevad 2022. aastal. 

Valminud on ERRS-i täiustatud 
mentorite määramise ja tasustamise 
kord ning mentorite tellimise süsteem 
jätkub.

Lõppeval aastal telliti 50 korda tantsu ja 
5 korda muusika mentoreid.

Rahvamuusikute tellimuste arv 
suureneb vähemalt kaks korda.
Toimunud on seitse õppust.
Avaldatud on koolitusplaan hooajaks 
2023/2024.

Koostöös Eesti Rahvakultuuri Keskusega 
rahvatantsujuhtide kooli ja suvekursuse 
korraldamine.

2022. lõpetasid RTJ kooli 22 juhti, Ilma 
Adamsoni kooli 14 juhti, suvekursusel 
osales 80 juhti. 2022. aasta sügisel 
alustas uus RTJ kursus.

RTJ kursusel osaleb 20 juhti. 
Suvekursuse osalejate arv püsib endiselt 
sama suur.

Koostöös Pärimusmuusika Keskusega 
koolituste korraldamine 
rahvamuusikakollektiivide juhtidele.

Toimus üks õppus rahvamuusikapeol 
osalevate kollektiivide juhtidele.

Loodud on koolitusplaan 2023. aastaks 
ja seda viiakse ellu.

Töögrupi loomine, mille eesmärgiks on 
analüüsida rahvatantsujuhtide 
koolitamist Eestis tervikuna ning 
sõnastada ettepanekud olukorra 
parendamiseks.

Ülevaade puudub. Valminud on dokument ettepanekutega, 
kuidas toimub rahvatantsujuhtide 
koolitamine ja milline on selles erinevate 
koolitajate (ülikoolid, rahvakultuuri 
keskus, ERRS jt) roll.

Tantsukirjelduste viidete 
süstematiseerimine.

Viited tantsukirjeldustele on olemas 
kuni 2011. aastani, kuid vajavad osaliselt 
ühtlast süstematiseerimist ja kontrolli.

Olemas on kõik viited tantsukirjeldustele 
kuni 2023. aastani, mis tuleb sisestada 
andmebaasi. Viited lähtuvad ühtsest 
süsteemist.

Andmebaasis avaldatavate nootide 
loendi koostamine.

Loend puudub. Seatud on eesmärk, millised noodid 
andmebaasis avaldada.

Platvorm, kuhu on võimalik hakata 
sisestama kirjeid, ettevalmistamine.

Platvormi beta-versioon on olemas, kuid 
vajab täiustamist vastavalt vajadusele.

Platvorm on valmis ja sellele on 
alustatud kirjete sisestamist.

ERRS ON VALDKONNA KOMPETENTSIKESKUS, MIS TAGAB VALDKONNALE VAJALIKE TEADMISTE KOGUMISE JA VAHENDAMISE NING OSKUSTE ARENDAMISE.

TEGEVUSKAVA 2023

Mitmekülgse, kvaliteetse ja valdkonna vajadustele 
vastava koolitus- ja nõustamissüsteemi arendamine.

Rahvatantsu digitaalse andmebaasi väljaarendamine.

ERRS-i õpiampsude süsteemi jätkamine. Toimunud on kolm õppust.

Mentorsüsteemi arendamine 
maksimaalse efekti saavutamiseks.



Lisarahastuse otsimine töö 
kiirendamiseks.

ERRS-il on olemas osaline rahaline 
võimekus platvormi välja arendamiseks.

Lisarahastus tagab ajutiste töötajate 
hulga suurenemise, kes tegelevad 
andmete sisestamisega.

Eesti rahvatantsu oskuskeel avaldamine 
Eesti Keele Instituudi Sõnaveebis.

Eeltöö terminite Sõnaveebi 
sisestamiseks on tehtud. Sisestatud on 
500 kirjet.

Sõnaveebi on sisestatud kõik 700 kirjet.

ERRS annab pärast 30.06.2023 endiselt 
välja tantsuspetsialisti kutset 
spetsialiseerumisega Eesti 
rahvatantsule.
Portfoolio ja hindamisstandard on 
viidud vastavusse kehtiva 
kutsestandardiga.
Suurendatud on juhendajate teadlikkust 
kutsetunnistuse kui eelkõige 
eneseanalüüsi vajalikkusest.
Igas maakonnas on vähemalt 25% 
tantsujuhtidest kutsetunnistuse 
omanikud, kokku on kutsetunnistuse 
omanikke vähemalt 40%.

Pädevustunnistust omavate 
rahvamuusikakollektiivide juhtide hulga 
suurendamine.

304 rahvamuusikakollektiivi juhist on 
tunnistus 41 (13%).

Vähemalt 15% rahvamuusikakollektiivi 
juhtidest omavad pädevustunnistust.
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Iga-aastaselt maakondade kaupa 
analüüsi koostamine sealsete 
kollektiivide ja nende juhtide arvukuse 
kohta.

Ülevaade puudub. ERRS avaldab aasta lõpus maakondade 
kaupa statistika toimunud sündmuste, 
tegutsevate kollektiivide ja juhtide 
arvukuse kohta.

Maakondade olukorra hetkeseisu 
kaardistamine ja probleemide 
lahendamise planeerimine.

Ülevaade puudub. Kaardistatud infot kasutatakse 2024. 
aasta tegevuskava loomisel.

Kodulehekülge külastab keskmiselt 100 
inimest päevas.

Kodulehe külastatavus on suurenenud 
vähemalt kaks korda ning jätkab 
suurenemist.

Tantsuspetsialisti kutsestandard aegub 
30.06.2023, kutsekojale on tehtud 
ettepanek uute liikmete määramiseks 
töörühma, kes tegeleb kutsestandardi 
muutmise ja täiendamisega.

ERRS ON VALDKONNA INFOKESKUS, MILLE ÜLESANNE ON TOETADA LIIKUMISE ARENGUT JA TÕSTA ÜLDIST TEADLIKKUST RAHVATANTSU JA RAHVAMUUSIKA OSAS.

Kutsetunnistust omavate tantsujuhtide 
hulga suurendamine.

634 rahvatantsujuhist on kutse 232 
(37%). Alla 25% on kutsetunnistusi 
Valgamaal, Läänemaal, Raplamaal ja 
Võrumaal.

ERRS-i kodulehekülg on valdkonna 
infokeskus, kus on pidevalt aktuaalne 
info valdkonnas toimuva kohta.

Rahvatantsu ja rahvamuusika alase informatsiooni 
kogumine ja edastamine kõikidele osapooltele.

Valdkonna süsteemse analüüsivõimekuse tõstmine. 
Erineva statistika kogumine ja analüüs, seejuures 

jälgides trende ning tulevikuprognoose.

Kutsekvalifikatsiooni nõudmiste analüüs ja 
kutsetunnistuste väljaandmise protsessi arendamine.

Osalemine koostöös kutsekojaga 
kutsestandardi muutmise ja täiendamise 
protsessis.



Kodulehel ilmub pea iga nädal uudiseid 
valdkonna suuremate sündmuste kohta.

Kodulehel ilmub igal nädalal uudiseid 
kõigi valdkonnas toimuvate sündmuste 
ja arengute kohta.

ERRS-i FB lehekülje populariseerimine 
läbi sellel ilmuvate päevakajaliste 
teadete.

FB leheküljel on 1602 jälgijat. FB lehekülje jälgijate arv on vähemalt 
2500.

E-kirja vahendusel valdkonna jaoks 
olulise informatsiooni vahendamine.

ERRS vahendab regulaarselt infot 
valdkonnas toimuvate sündmuste kohta.

ERRS vahendab regulaarselt infot 
valdkonnas toimuvate sündmuste kohta.

Ette on valmistatud Toomi aasta 
kalender ning leitud koostööpartnerid, 
kellega sündmusi ellu viia. Kalendrisse 
on märgitud 17 sündmust.

Kõik sündmused on ellu viidud.

Tallinna linn, ERRS, Kalevi spordiselts ja 
MTÜ Tantsutaat sõlmisid heade 
kavatsuste lepingu Toomi mälestuse 
jäädvustamiseks Kalevi staadionile.

Läbi on viidud ideekonkurss Ullo Toomi 
mälestusmärgi rajamiseks. ERRS seisab 
selle eest, et mälestusmärk tooks lisaks 
Toomile esile tantsupidude tähtsust ning 
oleks oluline maamärk turistidele.

Rahvusvahelise tantsupäeva 
tähistamine.

Rahvusvahelisel tantsupäeval tantsiti 
tantsu "Savikoja venelane" ning selle 
raames saatsid oma esitusest video 
ERRS-ile 52 kollektiivi.

Läbi on viidud traditsiooniline 
tantsupäeva tähistamine, kus kõiki 
huvilisi kutsutakse üles tantsima üht 
pärimustantsu. Huvi tantsimise vastu 
püsib vähemalt sama suur.

Kullaterade klubi kohtumiste 
korraldamine.

Toimub kord aastas. Jaanuaris toimub klubi koosolek ja juulis 
ühine väljasõit.

Rahvatantsu õpetamine Riia Eesti koolis. Toimus kaks väljasõitu Riiga. Toimub kaks väljasõitu Riiga: kevadel ja 
sügisel. Otsitakse võimalusi koostöö 
paremaks jätkamiseks.

Ullo Toomi 121. sünniaastapäeva 
tähistamine.

2022. aastal toimusid Toomi 
sünniaastapäeva puhul erinevad 
sündmused Tallinna linnas: heade 
kavastuste lepingu sõlmimine, 
Metsakalmistu külastamine, stipendiumi 
üleandmine Tallinna raekojas, 
ühistantsimine Vabaduse väljakul.

Päeva puhul korraldatakse 
ühistantsimine ning koostöös Eesti Laulu- 
ja Tantsupeo Sihtasutusega antakse välja 
Toomi-nimeline stipendium.

info valdkonnas toimuva kohta.

Ullo Toomi 120. sünniaastapäevale 
pühendatud aasta tähistamine.

Rahvatantsu ja rahvamuusika sündmuste 
korraldamises osalemine ja elluviimine.



ERRS-i 35. aastapäeva tähistamine. Aastapäeva tähistamine toimub igal 
aastal ning selle raames antakse välja 
aastapreemiad.

Toimub aastapäeva tähistamine selle 
juurde kuuluvate sündmustega.

Tallinna lõõtsaklubi tegevuse 
populariseerimine.

Toimus 9 kokkusaamist. Regulaarseid 
osalejaid on 15.

Toimub 9 kohtumist, regulaarsete 
osalejate hulk suureneb kolmandiku 
võrra.

Toomi harjutusvara taastamine - 
treeningmaterjali (kirjeldused, muusika, 
video) loomine.

Projekti elluviijad on olemas. Ilmunud on trükis harjutusvaraga ning 
saatemuusika koos videonäidetega.

Leitud on 2025. aasta rahvamuusikapeo 
kontserdi kunstiline juht.

Seatud on eesmärgid üleriigiliste 
tantsupidude korraldamiseks aastatel 
2026-2030.

Koostöös erinevate organisatsioonidega 
ERRS-i liikmetele esinemisvõimaluste 
pakkumine.

ERRS-i liikmed said tänu 
Folkloorinõukogule võimaluse osaleda 
Vanalinna päevadel ning tänu Tallinna 
linnale raekoja platsi jõuluturul.

Erinevate organisatsioonidega 
(Fokloorinõukogu, Rahvamajade ühing, 
Rahvakunsti ja käsitöö liit) tehakse 
koostööd ühiste sündmuste 
korraldamiseks.

Uue repertuaari loomiseks ja populariseerimiseks 
tingimuste loomine. ERRS korraldab uute tantsude 

konkursse, parimad tööd avalikustatakse 
tantsuraamatutes.

2022. aasta uute tantsude konkursi 
korraldamine.

2022. aastal toimub konkursi videovoor. 
Lõppvoor on 2023. aasta jaanuaris.

Konkurss on toimunud, võidutantsud 
välja selgitatud, kirjeldused loodud ning 
ERRS-i e-poes kättesaadavaks tehtud.

Hooaja 2022/2023 aruanded on üle 
vaadatud.
Hooaja 2023/2024 taotlused on üle 
vaadatud.
Osalemine määruse muutmises, et 
toetus kollektiivile veelgi kasulikumaks 
teha.
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ERRS-i liikmelisuse süsteemi kaasajastamine, et 
vastata paremini kogu valdkonna eestkõnelejaks 

olemise staatusele.

ERRS-i liikmetele soodustingimustel 
erinevatest valdkonna sündmustest 
osavõtmise võimaldamine.

Soodsamad võimalused osa võtta olid 
ERRS-i õpiampsudel ja uute tantsude 
konkursil. Võimalus esineda vanalinna 
päevadel ja jõuluturul.

Kõigil ERRS-i osalusel korraldatud 
sündmustel on ERRS-i liikmetel võimalik 
osaleda soodustingimustel.

Järgmiste tantsu- ja 
rahvamuusikapidude ettevalmistamise 
protsessis osalemine koostöös Eesti 
Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega, Eesti 
Rahvatantsukeskuse ja Jõgevahe Perega.

Osaletud on 2025. aasta tantsupeo ja 
rahvamuusikakontserdi juhtide leidmise 
konkursi ettevalmistamisel.

Riiklike toetuste vahendamine valdkonnas 
tegutsejatele.

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate 
kollektiivide toetuste menetlemine 
kultuuriministeeriumi toetuste 
menetlemise süsteemi kaudu.

Hooajaks 2022/2023 esitatud 950 
taotlust on üle vaadatud.

ERRS ON VALDKONNA EESTKÕNELEJA JA LIIKUMISES OSALEVATE INIMESTE TUNNUSTAJA NING INNUSTAJA.



ERRS-i juurde valdkonna koostöökogu 
moodustamine.

Igale maakonnale ERRS-i kontaktisiku 
leidmine, kes on suhtluskanaliks 
maakonna kollektiivide, nende juhtide 
ning ERRS-i vahel.

ERRS-il puuduvad oma kontaktisikud 
maakondades.

Sõlmitud on kokkulepped 17 inimesega, 
kes on ERRS-i kontaktisikuteks 
maakondades.

Aastapreemiate - lokulaudade - välja 
andmine valdkonnas silma paistnud 
tegijatele.

ERRS annab igal aastal välja 10 
aastapreemiat valdkonnas silma 
paistnud tegijatele.

10 aastapreemiat antakse välja 
detsembris toimuval ERRS-i 35. 
aastapäeval.

Toomi stipendiumi väljaandmisel 
osalemine.

2022. aastal pälvis stipendiumi Sille 
Kapper-Tiisler.

Stipendium on välja antud.

Ettepanekute esitamine kõigile 
valdkondlikele preemiatele.

Jõudumööda on esitatud kandidaate 
erinevate preemiate saamiseks.

Ettepanekud on esitatud erinevatele 
preemiatele (Ullo Toomi, Raadikud, 
presidendi teenetemärgid, 
kultuurkapitali aastapreemiad, 
keskseltside ja tantsuühenduste 
preemiad)

Valdkonnas tegutsejate tunnustamine ja laiemalt 
ühiskonnas tutvustamine.


