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ETHL tegevusaruanne 2018
Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhuvihariduse Liidu (ETHL) eesmärgiks on koondada ja arendada
Eesti tantsukunsti valdkonnas huviharidust- ja tegevust pakkuvaid juriidilisi isikuid, esindada ja
kaitsta liikmete huve, väärtustada ja arendada tantsualast huviharidust hariduse olulise osana,
suurendada tantsukunstialase huvihariduse ühiskondlikku mõjukust sh edendada huviharidust- ja
tegevust puudutavat seadusandlust ning riikliku poliitikat ning korraldada ja koordineerida
liikmete koolitus- ja arendustegevust.
Nende eesmärkide täitmiseks on ETHL 2018.aastal loonud võimalusi omavahelise
suhtlusvõrgustiku, koostöö ja arendustegevuste pakkumiseks, kaasates tantsuhuvihariduses
tegutsevaid noori, tantsuõpetajaid, tantsustuudiote ja -koolide juhte ning teisi valdkonnas
tegutsejaid (sh HTMi, ENTK, teiste katusorganisatsioonide esindajaid).
2018 aastal oli liikmeks 18 tantsukooli: Danza Tantsukool Tantsu- ja vabaajakeskus dotE ETA
Eve Stuudio Tantsukool Free Flow Studio J.R. Tantsustuudio Just Tantsukool WAF Dance
balletikool Noor Ballett FOUETTÉ Tantsukool SEMIIR Tantsuklubi Koit Tantsuselts Pärliine
Tantsukool MP - Dance Võimlemis-ja tantsuklubi „Keeris” Meie Stuudio Shate Goltsman
Ballett Stuudio Joy.
Juhatuse liikmed: Meeli Pärna ja Jane Miller-Pärnamägi.
2018.aastal saadi toetust riiklikust tantsuhuvihariduse arenguprogrammist, et tegeleda
metoodikate arendamisega, koolituste pakkumise ja vahendamisega, huviala valdkonna näitajate
ja vajaduste kogumise ning analüüsimisega, huviala valdkonna seisukohtade esindamisega,
võrgustikutöö arendamisega Eestis ja rahvusvaheliselt, infovahetuse tagamisega huviala
valdkonna osapoolte vahel, tantsuhariduse eetika, põhimõtete ja väärtuste tutvustamisega.
Peamised tegevused olid alljärgnevad:
ESINDAMINE
ETHL esindas ning oli aktiivne osaleja kõikidel huvihariduse-, tegevuse riiklikel, valdkondlikel,
KOV tasandi jm. aruteludel ning vahendas infot oma liikmeskonnale. Arvamuse esindamiseks
tehti eeltööd, kogudes statistilisi andmeid, materjale, ühiseid valdkondlike arvamusi.
Olulisemaiks oli huvihariduse katusorganisatsioonide ühine pöördumine haridusministri poole
huvihariduse õpetajate palgatoetuse rakendamiseks.
Riiklik tasand
Vastavalt teemadele eelnev läbirääkimine tantsuvaldkonna siseselt erinevate osapooltega
(tantsuhuvihariduses ja –tegevuses osalevad noored, tantsuõpetajad, huvikoolide juhid, teised
tantsuorganisatsioonid ja tantsuvaldkonna inimesed).

Mõned olulisemad kohtumised 2018 aastal: haridusministri ümarlauad (16.05, 21.11), ENTK
seminarid (28.02-1.03, 7.03-8.03, 27.03-28.03), koosolekud ENTK (nt. 14.03) ja HTM
esindajatega, Kultuurikoja huvihariduse töögrupp (9.04, 21.11), KOV-de ja huvihariduse
esindajatega Huvihariduse kevadkool (23-24.03), Huvihariduse konverents (29.05), huvihariduse
katusorganisatsioonide koosolekud (20.06, 9.11).
Lisaks osalemised haridusteemalistel ja muudel valdkonda puudutavatel sündmustel/aruteludel
(haridusuuenduste foorum, noorte foorum jm.), tantsunõukogu (12.03), Eesti Noorte Tantsu
Ühingu koosolekud ja Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu koosolekud kogu aasta vältel.
KOV tasand
korraldati infovahetust läbi ETHLi liikmete erinevate KOVide rahastusmudelite ning muude
tantsuhuvihariduse elluviimisega kaasnevate probleemide osas, mida püüti lahendada kõiki
osapooli kaasavate läbirääkimiste teel.
Koostöös Eesti Erahuvialakoolide Liiduga teadvustati Tallinna linna erahuvikoolide mitte
rahastamise probleemi. Selleks korraldati strateegilisi koosolekuid (nt. 18.04, 28.05, 12.06,
25.06) ümarlaudu (kohtumine Tln linna juhtidega 21.03, 16.05, kirjutati pöördumisi (Tln linna
juhtidele, peaministrile, HTM ministrile ning Haridusametile, et erahuvikoolid kaasataks
huvihariduse arengukava töögruppi), jagati faktide põhist infot ning püüti teha konstruktiivset
koostööd Tallinna linnavõimude esindajatega probleemi lahendamiseks (järelpärimiste esitamine
läbi Tln volikogu liikmete ligi 5 x aasta jooksul), et taastataks erahuvikoolide toetamine ning
loodaks selleks läbimõeldud süsteemne alus koostöös erahuvikoolide esindajatega.
KOOLITUSTEGEVUS
1. Tantsuõpetaja stardipakett
Koolitusprogrammi koostamine ja läbiviimine eeskätt noortele erihariduseta tantsuõpetajatele
nende pädevuste suurendamiseks ning valdkonna põhimõtete, eetika ja väärtuste osas
teadlikkuse suurendamiseks. Koolitusprogrammis osales kokku 40 inimest.
Koolitus TANTSUÕPETAJA STARDIPAKETT viidi läbi kahes grupis: Põhja-Eesti
Tallinnas ja Lõuna-Eesti Tartus
Toimumise ajad ja teemad:
I moodul TARTU 11.-13. juuni, TALLINN 15.-17. juuni
TANTSUÕPETAJA TÖÖ SPETSIIFIKA: roll, eesmärgid, meetodid
II moodul TARTU 20.-22. august, TALLINN 21.-23. august
TANTSU ÕPPIJA: vanus, eripärad, huvid
III moodul TARTU 14.-16. september, TALLINN 7.-9. september
GRUPP: koostöö, sotsiaalsed oskused
IV moodul: TARTU 12.-14. oktoober, TALLINN 22.-24. oktoober
TANTSUKUNST: koreograafia, lava, kostüüm, valgus, muusika
V moodul: TARTU 2.-4. november, TALLINN 9.-11. november
TANTSUTEHNIKA: kuhu edasi?

2. MI koolitus 5.-6.aprill
ettevalmistus)

ja

17.mai

(sh

tantsuõpetajate

mentorprogrammi

Koolitus andis põhiteadmised ja -oskused motiveeriva intervjueerimise (MI)
kasutamiseks igapäevases töös. Koolituse läbinud saavad alusteadmised motiveerivast
intervjueerimisest, tunnevad ära olukorrad, kus meetodit rakendada ja omavad
valmisolekut esmaseid oskusi praktilises töös oma sihtrühmaga rakendada. MI on väga
tõhus tööriist tantsuõpetajatele ning rakendatav mentorprogrammis.
Koolituses osales 15 inimest.
VÕRGUSTIKUTÖÖ ARENDAMINE
Rahvusvahelise tantsupäeva ühine tähistamine. – teadvustati rahvusvahelise tantsupäeva
olemasolu, kutsungid tantsupäeva tähistamiseks.
Noorte Tantsu Foorumi korraldamine. - Noorte Tantsu Foorumi korraldamine 22.09.19 Tartus
Toimus ühepäevane foorum ettekannete, töötubade ning aruteluringidega, kus käsitletakse hetkel
aktuaalseid noorte tantsu teemasid. Võimalus erinevate noortele oluliste ja päevakajaliste
teemade tõstatamiseks; toetatakse kõikide valdkonna osapoolte mõtteavaldusi, soodustatakse
ühistegevusi, mis suurendavad valdkonna kuuluvustunnet eakaaslaste ja kolleegidega üle Eesti ja
kaasatust nii ENTÜ, ETHLi, ETTLi tegevustesse.
Eesti Noortetantsu Ühingu noored kogusid kokku eeltööna erinevate maakondade noorte mõtted
ja ideed eesti tantsuhuviharidusest, millest valiti Grete Arro läbi viima ettekannet - Kes võitis?
Meisterlikkusele ja koostööle või tulemustele ja konkurentsile keskendumine - millest võiks olla
tantsijate arengule ja heaolule rohkem kasu? Grete Arro (teadur, psühholoog, TLÜ). Sellele
järgnes gruppides arutelu ning esitlused. Lisaks kohtuti Inspireeriva külalise
Alisa Tsitseronova (tänavatantsu täht maailmas).
Omavahel kohtus tööprotsessides, aruteludes ca 60 tantsunoort; 10 tantsujuhendajat; 8
tantsuorganisatsiooni esindajat; 5 tantsuvaldkonda mõjutavat, suunavat külalist.
Tantsuhuvihariduse väärtuste töötoa korraldamine. Töötoad toimusid 21.-23.sept. Tartus ja 17.18.nov. Haapsalus. Osavõtjad olid erinevate tantsustiilide esindajad valdkonna kõikidelt
tasanditelt (tantsuõpetajad, tantsu õppivad noored, tantsuõppeasutuste juhid, muud esindajad).
Rakendati loovaid meetodeid ning grupitööd.
Grupitööde aruteludes jõuti selleni, et pannakse kokku tantsuhuviharidust kirjeldav põhimõtete
dokument (eri spetsiifika ja stiilide ülesed väärtused, mis puudutavad kogu tantsuhuviharidust;
õpilaste ja juhendajate väärtuste erisused; millised tegevused viivad soovitud väärtused
praktikasse jne.) Töötubades tegeleti dokumendi eri osade väljatöötamisega.
RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ ARENDAMINE
Rahvusvaheline koostöö tantsuhuvihariduse valdkonnas on valdavalt tantsukonkurssidel
osalemiste põhine, puudub valdkonda arendav mõõde. Vähesed valdkonnaülesed projektid, mis
on toimunud, pole suutnud säilitada jätkusuutlikkust ning laiemat mõõdet. Rahvusvaheline
tegevus vajab selgemaid sihte ja süsteemsemalt panustamist.

1. Koostöö daCi-ga (Dance and the Child International) - ülemaailmne laste ja noorte
tantsuhariduse organisatsioon. 2018 aastal daCi konverentsi ei toimunud, kuid toimub
suhtlus erinevate maade esindajatega, et hoida pidevat info- ja kogemuste vahetust, jagati
daCi tantsualaseid materjale.
2. Alustati koostööd sarnase tantsuhuvihariduse liidu STOPP ry-ga Soomes.
Arendati edasi suhteid liitude omavaheliseks kogemuste- ja infovahetuseks sh
tantsukoolide omavaheliseks koostööks. Kohtumine toimus 22.-24.nov, mille raames
külastati tantsukoole, külastati Soome huvihariduse kaasaegsetantsu ülevaate kontserti,
toimus ümarlaud ning kontaktide vahetus. Eestist oli kohal 16 esindajat
3. alustati koostööd Leedu tantsuhuvihariduse esindajatega, kuid kohtumine toimub 2019
aasta mais.
INFOVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOON
Töötati välja erinevaid tantsuhuvihariduse sihtgruppe kaasavad infokanalid:
- e-uudiskiri (ilmub kord kuus)
- kodulehekülg www.tantsuharidus.ee
- FB leht https://www.facebook.com/EestiTantsuhuvihariduseLiit/
- Tantsuhuvihariduse sündmuste kalender ETHLi kodulehel
- Loodi valdkondliku andmebaasi projekt
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

16.11.2017

Raha

4 472

0

Nõuded ja ettemaksed

1 363

0

Kokku käibevarad

5 835

0

5 835

0

Võlad ja ettemaksed

855

0

Kokku lühiajalised kohustised

855

0

855

0

Aruandeaasta tulem

4 980

0

Kokku netovara

4 980

0

5 835

0

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

16.11.2017 31.12.2018
Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud

89 140
4 775
93 915

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused
Mitmesugused tegevuskulud

-640
-1 300
-79 938

Tööjõukulud

-7 061

Kokku kulud

-88 939

Põhitegevuse tulem
Intressitulud
Aruandeaasta tulem

4 976
4
4 980
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

16.11.2017 31.12.2018
Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest

4 976
-1 363
855
4
4 472

Kokku rahavood

4 472

Raha ja raha ekvivalentide muutus

4 472

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

4 472
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem

4 980

4 980

31.12.2018

4 980

4 980
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ EESTI TANTSUHUVIHARIDUSE LIIT 2018 aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täpsustab rahandusministri määrus.
MTÜ EESTI TANTSUHUVIHARIDUSE LIIT aruandlusperiood on 01. jaanuarist 31. detsembrini
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, euro täpsusega.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kasutatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontol raha jääki.
Sihtasutuse rahavood on koostatud kaudsel meetodil.
Nõuded ja ettemaksed
Ostjatelt laekuvad arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud,
arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumise on ebatõenäoline, kantakse
aruandeperioodi kuludesse.
Varud
Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks
nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.
Varusid kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses.
Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad jms) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka
kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.
Annetused ja toetused
Tegevuse sihtfinantseerimine
1. Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui:
(a) sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks; ja
(b) sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud. (SME IFRS 24.4).
2. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud,kajastatakse bilansis kohustusena. (SME IFRS 24.4
(c)). Vastavat kohustust kajastatakse bilansis lühi- või pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate
tingimuste täitmine.
Varade sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses ja kajastatakse vastavalt juhendile RTJ5;
vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis kui:
a)sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel
b) sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud
Tulud
ETTEVÕTLUSTULUD
Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:
* olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud müüjalt ostjale;
* müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga ning
puudub kontroll toote või kauba üle.
* tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
* tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.
Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.
Seotud osapooled
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Seotud isik on MTÜ EESTI TANTSUHUVIHARIDUSE LIIT juhtimis– või kontrollorgani liige, juhtimis- või kontrollorgani liikme abikaasa
või otsejoones sugulane.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2018

16.11.2017

Arvelduskonto LHV pangas

4 472

0

Kokku raha

4 472

0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

300

300

300

300

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

856

856

Ettemaksed

207

207

207

207

1 363

1 363

Ostjatelt laekumata
arved

Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

Tulevaste perioodide kuluna on 2019 Mõttetalgud Hotel on Booking.com ettemaks

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

31.12.2018

16.11.2017

Ostjatelt laekumata arved

300

300

Kokku nõuded ostjate vastu

300

300
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Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2018
Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

225

Sotsiaalmaks

556

Kohustuslik kogumispension

34

Töötuskindlustusmaksed

40

Ettemaksukonto jääk

856

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

856

855

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

12 kuu jooksul

Maksuvõlad

855

855

Kokku võlad ja ettemaksed

855

855

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

Saadud

Tulu

31.12.2018

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Tantsupraktikate koostööseminari
korraldamine

640

-640

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

640

-640

3

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

640

-640

3

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

16.11.2017 31.12.2018
Osalustasud "Tantsuõpetaja stardipakett"

4 775

Kokku tulu ettevõtlusest

4 775
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Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

16.11.2017 31.12.2018
Transpordikulud

640

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

640

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

16.11.2017 31.12.2018
Üür ja rent
Lähetuskulud

1 440
450

Rahvusvaheline koostöö

7 183

Mentorprogramm

6 853

Tantsuhuvihariduse strateegia

6 434

Noorte tantsu foorum

1 000

Koostöö kohalike omavalitsustega

4 000

Tantsuspetsialisti koolitus

8 079

Organisatsiooni juhtimine

18 489

Tantsuhuvihariduse väärtuste,eetika,põhimõtete
edendamine/infokanal
Andmebaas

7 377
10 000

Muud majanduskulud

4 056

Tantsuõpetaja stardipakett

4 577

Kokku mitmesugused tegevuskulud

79 938

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

16.11.2017 31.12.2018
Palgakulu

5 277

Sotsiaalmaksud

1 784

Kokku tööjõukulud

7 061

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

7 061

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

5
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Lisa 12 Intressitulud
(eurodes)

16.11.2017 31.12.2018
Intressitulu hoiustelt

4

Kokku intressitulud

4

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv

31.12.2018

16.11.2017

18

0
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