
TEGEVUS KAVANDATUD TULEMUS SAAVUTATUD TULEMUS

Koolitusvajaduse analüüs Laulu- ja tantsupeo protsessi (LTP) andmebaasi põhjal on läbi viidud  

koolitusvajaduse analüüs. Välja on selgitatud konkreetsed sihtrühmad 

ja arendamist vajavad koolitussuunad, läbi on viidud vastavasisulised 

koolitused.

2019.aastal analüüsi veel ei tehtud. Teema on päevakorras 

kollektiivide toetuse andmise tingimuste täpsustamise ja taotluste 

menetlemise käigus. 

Mentorprogrammi 2018 - 2022 

koolituste korraldamine, 

administreerimine (rahvatants ja 

rahvamuusika)

Läbi on viidud mentorkoolitused vastavalt programmi eesmärkidele 

ja tingimustele. 

Koolitused toimuvad pidevalt vastavalt ettenähtud eesmärkidele, 

plaanile ja tellimustele. 

ERRSi mentornõukodade (rahvatants ja 

rahvamuusika) töö korraldamine

Toimunud on mentornõukodade koosolekud vastavalt vajadusele. 

Mentornõukodade poolt on antud soovitusi ja tehtud ettepanekuid 

valdkondade arendamiseks.

Toimunud on mentornõukodade koosolekud vastavalt vajadusele. 

Mentornõukodade poolt on antud soovitusi ja tehtud ettepanekuid 

valdkondade arendamiseks.

Rahvatantsuspetsialisti kutse 

väljaandmine (hetkel kehtiva standardi 

alusel)

Toimunud on rahvatantsuspetsialisti kutse taotlemise voor ja välja on 

antud rahvatantsuspetsialistide kutsetunnistused (tase 5, 6, 7, 8) 

2019.aastal toimus rahvatantsuspetsialisti kutse taotlemise voor ning 

välja anti 22 kutsetunnistust spetsialiseerumisega Eesti rahvatantsule. 

Kutsetunnistuste välja andmine jätkub ka 2020 aastal. 

Rahvatantsujuhi tasustamise aluste 

väljatöötamine lähtuvalt kutsest, 

haridusest, staažist.

Läbi on viidud põhjalik uuring olemasolevate tasustamispraktikate 

kohta, koostatud on ettepanekud tasustamissüsteemi osas, mis 

soodustaks rahvatantsujuhtide kvalifikatsooni tõstmist ja arengut 

ning motiveeriks jätkama rahvatantsujuhi tööd.

Praxise mõttekoda viis läbi uuringu kollektiivide rahastamismudeli ja 

juhendajate tasustamispraktika kohta. Uuringu tulemustele tuginedes 

on alustatud tegevusi olukorra parendamiseks, välja töötamisel on 

juhendajate palgatoetuse süsteem. Uuring viidi läbi koostöös 

Kultuuriministeeriumi, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ja Eesti 

Kooriühinguga. 

Rahvakultuuri Keskuse ravatantsujuhtide 

kooli kursuse õppeprogrammi 

koostamises ja läbiviimises osalemine.

Õppeprogramm on kaasajastatud. Vastavalt õppeprogrammile on 

koolitused läbiviidud.

Koostöö toimub. Detsemberis 2019 lõpetas rahvatantsujuhtide kooli 

2019.aasta lend ning jaanuaris 2020 alustas uus kursus õppimist. 

Rahvatanstujuhtide suvekursuse 

korraldamine koostöös Rahvakultuuri 

Keskusega

Suvekursus ehk rahvatantsujuhtide täiendõpe (valdkonna arenguga 

kursis hoidmine, uue repertuaari tutvustamine) on toimunud (juuli) 

Suvekursuse ehk rahvatantsujuhtide täiendõpe on järjepidevalt 

toimuv. 2019 aasta suvekursus toimus 6-9.august Olustveres.

Erinevate rühmaliikide koolitused (laste, 

noorte, segarühmade, memmede jne) 

koostöös Rahvakultuuri Keskusega

Erinevate rühmaliikide juhendajad on saanud koolitusi arvestades 

rühmaliigi eripära. Toimunud on traditsioonilised kevad-  ja 

sügiskursused.

Erinevad koolitused ja kursused juhendajate arendamiseks on 

toimunud. 

Maakondlikud koolitusprogrammid 

koostöös Rahvakultuuri Keskusega ja 

maakondlike keskseltsidega.

Toimunud maakonnapõhised koolitusprogrammid (õppekavaga, 

mitme osalised) lähtudes kohapealsetest vajadustest.

Toimunud on maakonnapõhised koolitusprogrammid (õppekavaga, 

mitme osalised) lähtudes kohapealsetest vajadustest.

Täienduskoolitused rahvatantsujuhtide 

kooli lõpetanutele ja tantsualase 

kõrgharidusega tantsujuhtidele

Analüüsitud on rahvatantsujuhtide kooli ja tantsualase kõrgkooli  

lõpetanute koolitusvajadust. Täienduskoolituste korraldamine 

vastavalt vajadusele.

Täienduskoolitus on toimunud tantsualase kõrghariduse ja 

rahvatantsujuhtide kooli lõpetanud tantsujuhendajatele. 

Tallinna Lõõtsaklubi koolitused Toimunud on koolitused eesmärgiga hoida eesti lõõtspilli mängimise 

traditsiooni, õpetada ja populariseerida, laiendada ja ühtlustada 

repertuaari, arendada koosmängu oskust, tugevdada 

lõõtspillimängijate võrgustikku ja kaasata uusi pillimehi.

Koolitusi ei ole toimunud, kuna hetkel puudub rahvamuusiku 

ametikoht ja sellega seotult ka võimalus koolitusi korraldada. Huvi 

koolituste vastu on olemas. 

Eesti rahvatantsu õpetamise toetamine 

Riia Eesti Koolis

Kuni 3 korda aastas on toimunud mentorkoolitused Riia Eesti 

Koolis 1.-4. klassi tantsurühmadele ja nende juhendajale. 
Toimub Juris Žigursi eestvedamisel koostöös erinevate eesti 

rahvatantsuõpetajatega. 2019.aastal toimus kolm koolitust, üks 

kevadel ja kaks sügisel. Programmi toetas Integratsiooni Sihtasutus 

ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts.

Kullaterade klubi aastakoosolek Tehtud on aastakokkuvõte teenekate tantsujuhtide klubi tegevusest ja 

kokku on lepitud tegevused järgmiseks aastaks.

Toimus traditsiooniliselt 6.jaanuaril 2019

ERRS TEGEVUSKAVA 2019

Tegevussuund 1.2. Rahvatantsu digitaalse andmebaasi väljaarendamine. 

EESMÄRK 1. ERRS on valdkonna kompetentsikeskus, mis tagab valdkonnale vajalike teadmiste kogumise ja vahendamise ning oskuste arendamise.

Tegevussuund 1.1. Mitmekülgse, kvaliteetse ja valdkonna vajadustele vastava koolitus ja nõustamissüsteemi arendamine. 



Olemasoleva tantsumaterjali (kirjeldused, 

noodid, muusika, video) 

digitaliseerimine, süstematiseerimine ja 

katalogiseerimine (olemasoleva kataloogi, 

repertuaari andmebaasi: 

http://mail.aide.ee/~errs/index. php 

täiendamine) 

Koostatud on digitaliseeritavate materjalide nimekiri, võetud 

pakkumised digitaliseerimistööde tegemiseks, esitatud 

projektitaotlused digitaliseerimistööde rahastamiseks.

Projekt hetkel on pandud ootele finantsiliste võimaluste puudumise 

tõttu. 

Viron Vakka ja Eesti rahvatantsu 

oskussõnastiku ERRSi kodulehelt tasuta 

kättesaadavaks tegemine

Viron Vakka ja Eesti Rahvatantsu oskussõnastik (kui eesti 

rahvatantsu alustalad) on tantsuõpetajatele veebipõhiselt tasuta 

kättesaadavad. Sõlmitud on vastavad kokkulepped väljaandjate 

(Rahvakultuuri Keskus) ja autoriõiguste omanikega.

Loodud on keskkond  (MediaWiki platvormil, www.tantsuekodu.ee) 

materjalide veebi panemiseks ja jagamiseks. Järgmise sammuna tuleb 

hakata kirjeldusi ja joonisedi sisestama ning saadud kogemuste põhjal 

keskkonda ja juhendeid täiendama.

Kullaterade klubi ja digitaalse  

tantsujuhtide leksikoni koostamise 

toetamine 

Toetatud on Kullaterade klubi tegevust ja digitaalse tantsujuhtide 

leksikoni koostamist. 

Oleme ERRSi toodud andmed kokku kogunud ja hoiustanud. Sellel 

aastal pole materjale juurde laekunud.

ERRSi kodulehe rahvamuusika 

alamlehele koondada info 

olemasolevatest rahvamuusika 

andmebaasidest 

ERRSi kodulehel on võimalikult täielik ülevaade rahvamuusika 

andmebaasidest koos kirjelduste ning juhistega (mida ja kust leida)

Projekt hetkel on pandud ootele. 

Rahvapärased pillilood on ERRSi 

kodulehel tasuta kättesaadavad 

Rahvapäraste pillilugude noodid on muusikaõpetajatele tasuta 

kättesaadavad ERRSi kodulehelt. 

Projekt hetkel on pandud ootele. 

Koostöös rahvatantsijatega vajaliku 

muusika materjali loomine, mis on abiks 

treeningutel tööks tantsijaga

Olemas on erineva tempo ja erineva pikkusega muusikapalad 

rahvatantsu baasvaramu (ka põhisammude, kombinatsioonide) 

õpetamiseks. 

Projekt oli oote seisundis, sellega plaanitakse edasi minna esimesel 

võimalusel. 

ERRSi tegevuste mõjude hindamise ja 

arengukava eesmärkide täitmise 

mõõtmise  süsteemi välja töötamine ja 

rakendamine

Olemas on ERRSi tegevuste mõjude hindamise ja arengukava 

eesmärkide täitmise mõõtmise süsteem, mis on arengukava ja 

tegevuskava iga-aastase uuendamise aluseks.

Välja on töötatud ERRSile sobiv tegevuste mõjude hindamise ja 

arengukava eesmärkide täitmise mõõtmise süsteem.

Valdkonna uuringu/analüüsi vajaduste 

väljaselgitamine ja süsteemi loomine

Välja on töötatud valdkonna uuringute/analüüside süsteem, mis aitab 

parandada võimekust jälgida ja analüüsida valdkonnas toimuvaid 

muutusi ja trende.

Välja on töötatud valdkonna uuringute/analüüside süsteem, mis aitab 

parandada võimekust jälgida ja analüüsida valdkonnas toimuvaid 

muutusi ja trende.

Valdkonna statistika kogumise 

arendamine analüüsi võimekuse 

parandamiseks koostöös Rahvakultuuri 

Keskusega ja Eesti Laulu- ja Tantsupeo 

Sihtasutusega

Tulenevalt valdkonna süsteemse analüüsi vajadustest on täiendatud 

statistika kogumise süsteemi.

Statistika kogumise süsteemi ei ole uuendatud, kuna hetekl on vana 

süsteem veel sobiv. Statistika kogumine toimub vanal viisil - 

Rahvakultuuri Keskus oma spetsialistide kaudu maakondades kogub 

ja edastab andmed Statistikaametile. Lisaks saab ERRS statistikat 

Laulu ja Tantsupeo registrist. 

2019. aasta tantsupeo ja 

rahvamuusikapeo tagasiside 

uuringu/analüüsi läbiviimine

Välja on töötatud tantsupidude ja rahvamuusikapidude tagasiside ja 

analüüsi süsteem, et tagada võrreldavus ajas. Läbi on viidud 2017. 

aasta noortepeo tagasiside küsitlus (osalejad) ja analüüs. Koostöö 

Praxisega.

Kokkuleppel Tallinna Ülikooli koreograafia osakonnaga (Sille 

Kapper) viidi üliõpilaste poolt läbi uuring "XX tantsupeo "Minu 

arm" protsessis osalejate kogemuste ja hinnangute analüüs". 

Kultuurkapital eraldas ka kolme tudengi jaoks stipendiumi, kokku 

1500 eurot. Saadud esialgseid tulemusi esitleti ERRSi üldkogul 

7.12.2019. Lõplikud tulemused on kättesaadavad ERRSi kodulehelt 

alates aprillist. hetke plaani järgi. Rahvamuusikapeo osas ei ole leitud 

vastavat partnerit (Juhan Uppini kaudu uuriti). Tallinna Ülikooli 

poole kontakt on Sille Kapper. 

Kollektiivide tegevust (sh finantseerimst) 

puudutav analüüs

On saadud ülevaade tegutsevate kollektiivide tegevusest, tingimustest 

ja finantseerimisest ning tegelikest vajadustest, probleemkohtadest.

Vastav uuring viidi läbi koostöös Praxisega. Aruanne on koostatud ja 

tulemustele tuginedes on alustatud valukohtade parendamisega. 

ERRSi kodulehe ja sündmuste kalendri 

haldamine ja toimetamine

ERRSi kodulehel  on valdkonda ja organisatsiooni puudutav oluline 

info operatiivselt kättesaadav.

Jooksev tegevus.ERRSi kodulehel  on valdkonda ja organisatsiooni 

puudutav oluline info operatiivselt kättesaadav.

ERRSi lehe haldamine FB-s ERRSi FB lehel on valdkonda ja organisatsiooni puudutav oluline 

info operatiivselt kättesaadav.

Jooksev tegevus.ERRSi kodulehel  on valdkonda ja organisatsiooni 

puudutav oluline info operatiivselt kättesaadav.

Tegevusuund 1.3. Koostöövormide loomine rahvamuusika andmebaasi täiendamiseks.

EESMÄRK 2. ERRS on valdkonna infokeskus, mille ülesanne on toetada liikumise arengut ja tõsta üldist teadlikkust rahvatantsu ja rahvamuusika osas.

Tegevussuund 2.1. Valdkonna süsteemse analüüsivõimekuse tõstmine. 

Tegevussuund 2.2. Rahvatantsu ja rahvamuusika alase informatsiooni kogumine ja edastamine kõikidele osapooltele. 



ERRSi postiloendite haldamine ja info 

edastamine.

ERRSi postiloendid on aja- ja asjakohased ning nende kaudu on 

edastatud valdkonna olulised uudised ja informatsioon

Jooksev tegevus.ERRSi kodulehel  on valdkonda ja organisatsiooni 

puudutav oluline info operatiivselt kättesaadav.

Valdkonna kommunikatsiooni 

arendamine, kogu teema tervikuna üle 

vaatamine ja kaasajastamine, sellest 

tulenevalt ka uue kodulehe uue 

arhitektuuri loomine (rahvamuusika 

alamlehe loomine)

 Valdkonna kommunikatsioon on kaasajastatud ja vastab valdkonna 

tegutsejate ootustele ning vajadustel. 

Valdkonna kommunitakstiooni ei ole arendatud, kuna puudub 

finantsitsiline võimekus kommunikatsioonijuhi ametikoha 

taastamiseks. 

Rahvusvahelise tantsupäeva 

ühistantsimise korraldamine

Rahvatantsu on tutvustatud ja populariseeritud valdkonnaväliste 

inimeste kaasamise kaudu. Rahvatantsu kandepinna laiendamine.

Rahvusvaheline tantsupäev toimus 29. aprillil, tantsiti tantsu "Terve 

vald". Muusika kõlas Vikerraadiost. Muusika kõlas 2 korda ning oli 

üleskutse tantsida ka kogukonnaga õhtusel ajal. Tallinnas toimus 

ühistantsimine Vabaduse väljakul. Toimus iga-aastane videokonkurss. 

Parimad on tunnustatud.

Alfred Raadiku 100. sünniaastapäeva 

tähistamine

Koostöös Pelgulinna Gümnaasiumiga ja Tantsupeomuuseumiga on 

korraldatud Alfred Raadiku 100. sünniaastapäevale pühendatud 

kontsert "100 sõlge"

Alfred Raadiku 100.sünniaastapäev tähistati kontsertiga "100 sõlge" 

jaanuris 2019 koostöös Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumiga.

XX tantsupidu 2019 Koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega on osaletud 

tantsupeo ettevalmistamisel ja korraldamisel.

Koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega osaleti XX 

Tantsupeo ettevalmistamisel ja läbi viimisel.

XX tantsupeo "Minu arm" seminaride 

korraldamine

Läbi on viidud tantsupeo tantsude seminarid tantsuõpetajatele (I ja II 

eelvooru vahel). 

Läbi viidi tantsupeo tantsude seminarid tantsuõpetajatele (I ja II 

eelvooru vahel). 

Rahvamuusikapidu 2019 Koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega on toimunud 

seminarid, ettemängimised.

Koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega toimusid 

seminarid, ettemängimised.

ERRSi aastapäevakontserdi 

korraldamine ja aastatunnustuste 

üleandmine 

Toimunud on Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi 31. 

aastapäeva kontsert. Antakse üle aastatunnustused "Lokulaud"

ERRSi 31. aastapäevakontsert toimus 7.12.19 Kultuurikeskuses Kaja. 

Eelnes üldkogu. Tunnustatt tantsupeo liikide parimaid, 

rahvusvahelise tantsupäeva parimaid ning anti üle ERRS 

aastatunnustused "Lokulaud". Muusikaline etteaste - Tuuleviiul. 

Tantsuline etteaste - rahvatantsujuhtide kooli lõpetajad.

Laulu- ja Tantsupidude traditsiooni aasta 

ürituste programmi kuuluvate ürituse 

läbiviimises osalemine ja läbiviimine

2019. aasta on Laulu- ja Tantsupeo traditsiooni aasta. Koostöös Eesti 

Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ja Eesti Kooriühinguga on 

koostatud teema-aasta programm, osaletud on programmi kuuluvate 

ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

2019. aasta oli Laulu- ja Tantsupeo traditsiooni aasta. Koostöös Eesti 

Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ja Eesti Kooriühinguga koostati 

teema-aasta programm, osaleti programmi kuuluvate ürituste 

ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Laulu- ja Tantsupeo aasta lõpetasid 

9.detsembril toimunud laulu- ja tantsupeo tuleviku foorum ning 

12.detsembril toimunud pidulik Laulu- ja Tantsupeo juubeliaasta 

lõpetamine EMTA kontserdisaalis. 

2016. aasta uute tantsude konkurssi 

võidutantsude raamatute väljaandmine. 

Võidutantsude raamatud on ilmunud. Uus rahvatantsu repertuaar on 

rahvatantsijatele kättesaadav.

Võidutantsude raamatud ilmus juuli 2019. Uus rahvatantsu 

repertuaar on rahvatantsijatele kättesaadav.

Ettevalmistööd 2017. aasta uute tantsude 

konkrssi võidutantsude raamatu 

trükkimiseks

Koostatud on tantsude kirjeldused. Kirjeldused on redigeeritud Koostatud on tantsude kirjeldused. Kirjeldused on redigeeritud ja 

raamat valmis trükkimiseks. 

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate 

kollektiivide toetusprogrammi 

rakendamine - OTSETOETUS

Rahvatantsu  ja rahvamuusika kollektiividel on tänu riigitoetusele 

võimalus soetada ja hooldada rõivaid või muusikainstrumente, 

soetada tantsu- ja pillipeo õppematerjali ning proovide läbiviimiseks 

vajalikku tehnikat, kasutada transporti erinevatel otstarvetel 

(tantsupeod, laagrid), viia läbi kontserte, osaleda festivalidel, 

konkurssidel, koolitustel.

2018/2019 a. programm lõpetatud. Aruanded aktsepteeritud. 

2019/2020 hooaja programm avatud, taotlused menetletud, toimub 

lepingute sõlmimine.

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate 

kollektiivide toetusprogrammi 

rakendamine - ÕPPESTIPENDIUM

Õppestipendiumi toel on tantsu- ja rahvamuusikapeo 

ettevalmistusprotsessis osalevatele kollektiivijuhtidele loodud 

paremad  enesetäiendamis- ning arengutingimused.

Õppestipendiumi 2018/2019 III osamakse tehtud suvel 2019. 

Programm lõppenud.

Tegevussuund 2.4. Uue repertuaari loomiseks ja populariseerimiseks tingimuste loomine. 

EESMÄRK 3. ERRS on valdkonna eestkõneleja ja liikumises osalevate inimeste tunnustaja ja innustaja.

Tegevussuund 3.1. ERRS-i liikmelisuse süsteemi kaasajastamine, et vastata paremini kogu valdkonna eestkõnelejaks olemise staatusele.

Tegevussuund 2.5. Riiklike toetuste vahendamine valdkonnas tegutsejatele.

Tegevussuund 2.3. Rahvatantsu ja rahvamuusika sündmuste korraldamises osalemine ja elluviimine. 



Valdkondliku koostöövõrgustiku 

loomine

ERRS on oma tegevusse kaasanud senisest enam maakondlikke ja 

liigipõhiseid organisatsioone, kes esindavad maakondades tegutsevaid 

rahvatantsijaid ja muusikuid.

Eesmärgistatud tegevust sellel suunal ei toimu, samas jooksev 

koostöö erinevate organisatsioonidega toimub. 

Koostöökogu moodustamiseks erinevate 

valdkonna tegutsejate ja huvipoolte 

kokku kutsumine

Toimunud on esimene koostöökogu kohtumine eesmärgiga jagada 

informatsiooni, koordineerida ühistegevusi, kujundada ühiseid 

seisukohti valdkonna arendamisel. 

Projekt ei ole veel käima läinud ja koostöökogu kohtumist ei ole 

toimunud. 

ERRSi tunnustused, tunnustamise 

süsteem ja tunnustamise kord

Tunnustamise kaudu on esile tõstetud rahvatantsu ja rahvamuusika 

valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone, samuti 

silmapaistvamaid ja olulisemaid tegevusi ning algatusi, millel on 

oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

ERRS tunnustamissüsteemi veidi mugandatud. Järjepidev 

kollektiivide ja nende liikmete tunnustamine taotluste alusel ERRS 

märkidega. KULKAsse esitatud juubelitoetuste taotlused väärikatele 

valdkonna edendajatele.

Ullo Toomi stipendiumi väljaandmise 

korraldamises osalemine

Välja on antud stipendium eesti rahvatantsualase silmapaistva 

tegevuse eest.

2019.aastal pälvis Ullo Toomi stipendiumi Kaja Tammik, pidulik 

üleandmine toimus 16.septembril Tallinna Raekojas. 

Valdkonnas silmapaistvate tegijate 

esitamine riiklike tunnustuste saamiseks

Valdkonna silmapaistvad tegijad on esitatud riiklike tunnustuste 

saamiseks.

Valdkonna silmapaistvad tegijad on esitatud riiklike tunnustuste 

saamiseks.

Toetused, preemiad Valdkonna tunnustatud tegijad on esitatud toetuste ja preemiate 

saamiseks Eesti Kultuurkapitalile.

Valdkonna tunnustatud tegijad on esitatud toetuste ja preemiate 

saamiseks Eesti Kultuurkapitalile.

Kalevi staadion: osalemine 

uue/uuendatud tantsuväljaku 

arendusprotsessis

ERRSi kui rahvatantsu keskorganisatsiooni arvamusega on arvestatud 

tantsuväljaku arendamisel.

Uuendatud tantsuväljaku arendusprotsessis on osaletud ja võimaluste 

piires on ERRSi kui rahvatantsu keskorganisatsiooni arvamusega 

arvestatud tantsuväljaku arendamisel.

Haldusreformiga seotud muutused 

rahvakultuuri valdkonna riiklikus 

korralduses (rollide ja vastutuse jaotus)

Rahvakultuuri Keskuse kolimine 

Tallinnast välja

Muudatuste protsessi jälgimine ja vajadusel osalemine ning mõjudega 

arvestamine. Kultuuriministeeriumi ootuste täpsustamine 

keskseltsidele, ootustele vastava finantseerimine. Vajadusel ERRSi 

uue asukoha leidmine (kontoripinna üürimine, kolimine).

Muudatuste protsessi jälgimine ja vajadusel osalemine ning mõjudega 

arvestamine. Kultuuriministeeriumi ootuste täpsustamine 

keskseltsidele, ootustele vastava finantseerimine. Vajadusel ERRSi 

uue asukoha leidmine (kontoripinna üürimine, kolimine).

Tegevussuund 3.2. ERRS-i juurde valdkonna koostöökogu moodustamine. 

Tegevussuund 3.3. Valdkonnas tegutsejate tunnustamine ja laiemalt ühiskonnas tutvustamine.

Tegevussuund 3.4. Riiklikult ja valdkondlikult olulistes protsessides osalemine ja valdkonna huvide eest seismine


