
EESTI TANTSUSPORDI LIIDU HEA TAVA JA KOMMUNIKATSIOONI 
ÜLDPÕHIMÕTTED NING KOMMUNIKATSIOONIJUHEND 
 
Eesmärk ja reguleerimisala 
1. Käesoleva hea tava ja kommunikatsioonipõhimõtteid sätestava juhendi (edaspidi 

Hea tava) eesmärk on tagada MTÜ Eesti Tantsuspordi Liit (edaspidi ETSL) 
soodsa kuvandi kinnistamine ETSL olulistes sihtrühmades ning ühiskonnas 
laiemalt. 

2. Hea tava sätestab tantsutreeneri, -õpetaja ja tantsusportlase ning 
klubide/koolidega seotud lastevanemate ja teiste seotud isikute käitumise üldised 
põhimõtted. Hea tava järgimine aitab kaasa tantsuspordiga seotud isikute 
väärikale käitumisele. 

3. Kommunikatsioon peab toetama ETSLi põhikirjas toodud tegevuse eesmärkide 
teostumist. 

4. Hea tava järgimine on kohustuslik kõikidele tantsuspordiga seotud isikutele: 
treeneritele, õpetajatele, sportlastele/tantsijatele ja nende esindajatele, sugulastele 
ning sõpradele (edaspidi Seotud isikud). 

5. Hea tava sätestab ETSLi kommunikatsioonisuunad ja –vahendid ning tegevused 
suhtluses nii meediaga, teiste isikute kui ka ETSLi ühingusiseselt. 

 
Üldpõhimõtted suhtlusel meedia ja teiste isikutega 
6. Kommunikatsioonis arvestab ETSL oma sihtrühmade huvide ja vajadustega, 

kasutades suhtlemiseks olukorras kõige paremini sobivaid kanaleid. 
7. ETSLi kommunikatsioonitegevust koordineerib juhatuse poolt määratud juhatuse 

liige/president/ peasekretär ja tema äraolekul kindlaksmääratud asetäitja. 
8. ETSLi peamised kõneisikud on juhatuse esimees ja juhatuse liikmed, kes 

informeerivad üksteist meediakontaktidest. 
9. ETSLi esindamise õigus ametlikus suhtluses ja kirjavahetuses on ETSLi 

presidendil, peasekretäril, tema äraolekul presidendi poolt nimetatud juhatuse 
liikmel või teisel isikul. 

10. ETSL teavitab avalikkust oma tegevusest vastavalt tegevuskalendrile ja 
vajadusele, kasutades selleks elektroonilist meediat jt teabekanaleid. 

11. ETSLi puudutava konfliktse või muul kombel tähelepanu äratava meediakajastuse 
korral saadab juhatus vajadusel liikmetele omapoolse selgituse, mis avab 
kajastuse tausta. Selgitus peab olema kooskõlastatud juhatuse esimehe või tema 
poolt nimetatud asetäitjaga. 

12. Tantsuspordiga Seotud isikud juhinduvad oma tegevuses seadustest, ETSLi 
otsustest, headest tavadest ja kommetest ning oma siseveendumusest. 

13. Tantsuspordiga Seotud isikud seisavad hea selle eest, et ühiskond väärtustaks 
tantsuspordiga seotud mistahes kutset. 

14. Tantsuspordiga seotud isikud, aktsepteerides seda, et nad on pidevalt avaliku 
tähelepanu all, väldivad ebasündsat käitumist ja tegevust, mis ei sobi kokku kutse 
väärikusega ja üldiste kõlblusnormidega. 

15. Tantsuspordiga seotud isikute kohus on tagada üldsuse usaldus tantsuspordiga 
seotud kutsetega kaasneva autoriteedi ja aususe vastu. 

 
Suhted kolleegidega 
16. Tantsuspordiga seotud isikutevahelised suhted kolleegidega rajanevad 

vastastikusel austusel ja usaldusel. 



17. Tantsuspordiga seotud isikud suhtuvad kolleegidesse heatahtlikult, ausalt, 
viisakalt ja korrektselt, on abivalmis ja koostööaltid. 

18. Tantsuspordiga seotud isikud ei kritiseeri teiste tantsuspordiga seotud isikute 
ebakompetentsust või ebaprofessionaalsust ja hoiduvad oma hinnangute 
andmisest nende tegevusele. Teiste tantsuspordiga seotud isikute pädevuse võib 
kahtluse alla seada ainult argumenteeritud tõestuse põhjal, esitades vastava 
avalduse juhatusele hinnangu andmiseks. 

19. Kutsetegevusest ja isiklikest küsimustest tekkinud lahkhelisid tantsuspordiga 
seotud isikute vahel püütakse lahendada kokkuleppel. Kui kokkulepet ei 
saavutata, pöördutakse tantsuspordiga seotud isikute vahelise vaidluse 
lahendamiseks esmalt ETSLi juhatuse poole. Kui ETSLi juhatuse otsus isikut ei 
rahulda on võimalik küsimus panna üldkoosoleku poolt otsustamisele.  

20. Tantsuspordiga seotud isikud kasutavad teiste samasuguste isikute vastu 
õiguskaitsevahendeid üksnes siis, kui muud eelnimetatud võimalused vaidluste 
lahendamiseks on ammendunud. 

21. Tantsuspordiga seotud isikud ei lahenda kolleegide vahelisi vaidlusi meedias ja 
avalikkuse ees. 

 
Suhted ETSLiga 
22. Tantsuspordiga seotud isikud peavad oma õiguste teostamisel ja kohustuste 

täitmisel ETSLi suhtes käituma vastavalt kehtivale õiguskorrale, lähtudes 
sealhulgas ETSLi organite otsustest ja hea tava põhimõtetest. 

23. Heaks tavaks on, et ETSLi kuulub juriidiline isik ja temaga seotud füüsilised 
isikud, ainult ühe klubi kaudu. Nimetatu eesmärgiks on hoida ära olukord, kus 
ühel isikul on võimalik mitmete ühingute kaudu mõjutada ETSL üldkoosolekul 
hääletustulemusi ja seeläbi mõjutada üldkoosoleku otsuseid.  

24. Tantsuspordiga seotud isikud peavad teostama oma õigusi ja täitma oma 
kohustusi ETSLi suhtes heas usus. 

25. Tantsuspordiga seotud isikutel on õigus: 
25.1. osaleda ETSLi tegevuses põhikirjas sätestatud pädevuse ja volituste 

piires; 
25.2. osaleda oma küsimuse arutamisel ETSLi organis; 
25.3. esitada kirjalikke arvamusi ja ettepanekuid juhatusele ETSL organi 

pädevuses olevate küsimuste kohta; 
25.4. esitada ettepanekuid küsimuse võtmiseks ETSLi organi päevakorda; 
25.5. saada ETSLilt oma tegevusega seonduvatele õigustele kaitset ulatuses, 

mis tuleneb seadusest või ETSL põhikirjast. 
 
Rakendussätted 
26. Käesoleva Hea tava jõustumine 

26.1. Käesolev Hea tava jõustub ETSLi üldkoosoleku poolt kinnitamise järgselt 
(15.06.2016). 

26.2. Käesolevat Hea tava saab muuta vaid ETSLi üldkoosoleku otsusega 
samas korras põhikirjaga. 

26.3. Hea tava avalikustatakse ETSLi kodulehel. 


