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RAHVUSARHIIVI 2018. AASTA TEGEVUSKAVA 
(kinnitatud riigiarhivaari 12.02.2018. a käskkirjaga nr 9)  
 
I. Eesmärk: 

 
Ühiskonna dokumentaalse mälu kestlik säilitamine, kasutamine ning kodanike õiguste 
tõendamine 

 
II. Prioriteedid: 

 
2018–2021: - Arhiiviväärtusliku digitaalse teabe kogumine ja digitaalsele 

arhiiviainesele juurdepääsu tagamine 
 

2018: - Rahvusarhiivi Tallinna hoone investeeringutaotluse koostamine; 

- Astra (asutustega töö mooduli) esimese etapi tulemuste 

juurutamine; 

- Rahvusarhiivi juurdepääsukorra harmoneerimine isikuandmete 

kaitse üldmääruse ja sellega seotud seadusemuudatustega. 
 

III. Mõõdikud (2018–2021): 
 
1. Nõuetekohastes hoidlates säilitatavate arhivaalide osakaal 
2. Arhivaalide kättesaadavus veebis  
3. Rahvusarhiivile digitaalarhivaale üle andnud asutuste arv  
4. Rahvusarhiivi külastuste arv  
5. Asutuste osakaal, kelle põhitegevuse dokumendid on hinnatud 
6. Teaduspublikatsioonide arv 
 
IV. Meetmed/Tegevused: 
 

Jrk 

nr 

Mõõdik 

nr 

Tegevus Tulemus Tähtaeg Täitja 

1 1 Rahvusarhiivi Tallinna 

hoone rajamine 

 

Koostatud on 

investeeringu taotlus 

1.12.2018 juhtkond; 

haldusbüroo 

2 2; 4 Filmiarhiivi 

tegevuspõhimõtete 
koostamine 

 

Tegevuspõhimõtted on 

valminud 

1.04.2018 

 

filmiarhiiv 

      

KOGUMINE / VASTUVÕTT    

      

3 3; 5 Rahvusarhiivi juhiste 

kavandamine, 

väljatöötamine ja 

kaasajastamine 

 

Juhised kolme järgmise 

arhiivihalduse protsessi 

läbiviimiseks 

(Liigitamine, Loomine, 

Hoidmine) on veebis ja 

kasutatavad 

 

1.12.2018 nõunikud; töörühm 

4 2; 3; 5 Asutustega töö mooduli 

(Astra) juurutamine 

 

Astra esimene etapp 

(liigitusskeemide 

koostamise ja 

kooskõlastamise ning 

hindamiste haldamise 

1.12.2018 digitaalarhiiv; 

hindamiskomisjon 
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Jrk 

nr 

Mõõdik 

nr 

Tegevus Tulemus Tähtaeg Täitja 

võimekusega) on 

valminud 

  

5 5 Kohalike omavalitsuste 
dokumente puudutavate 

hindamisotsuste 

ülevaatamine ja 

ajakohastamine vastavalt 

läbiviidud haldusreformile 

 

KOV-i dokumente 

puudutavad 

hindamisotsused on 

kaasajastatud 

1.07.2018 hindamiskomisjon 

6 3 Maavalitsuste ja kohalike 

omavalitsuste arhivaalide 

kogumine 

 

Kogumisega on 

alustatud. Jätkub 2019 

1.12.2018 kogumisosakonnad, 

Rakvere ja Valga 

osakonnad 

7  Analoogkandjal sündinud 

filmide vastuvõtmine 

Eesti Rahvusring-

häälingult 
 

Vastu on võetud 500 

karpi filme 

1.12.2018 filmiarhiiv 

8 2;4 Kaitseväe staabi- ja 

sidepataljoni videote ja 

fotode vastuvõtmine  

Vastu on võetud ja 

andmebaasides 

nähtavaks tehtud kuni 

2013. aastani valminud 

videod ja fotod 

 

1.12.2018 filmiarhiiv 

9  Uuringu läbiviimine 

eraettevõtete arhiivide 

olukorra kohta 

Uuring on läbi viidud. 

Olemas on alus 

edaspidiseks suhtluseks 

ja üldine arusaam 

arhiivide olukorrast 

 

1.12.2017 kogumisosakonnad; 

nõunikud 

10  Eraarhivaalide 

kogumisprojekti 

„ettevõtted 100+“ 

läbiviimine 

Kogumisprojekt on läbi 

viidud. Rahvusarhiivi 

kogumistegevust on 

eraettevõtetele 

tutvustatud 

 

1.12.2018 kogumisosakonnad; 

nõunikud 

11  Arhiivindusliku infokirja 
formaadi juurutamine 

eraõiguslikele 
organisatsioonidele 

Esimene infokiri on 

valminud ja 

sihtrühmadele jagatud. 

Perioodilisus on 

selgunud 

 

1.12.2018 kogumisosakonnad; 

nõunikud 

      

DIGITEERIMINE / SÄILITAMINE    

      

12 1; 2 Suureformaadiliste 

kaartide digiteerimine  

Digiteeritud on 20 

Rahvusarhiivi ja 10 

mujalt pärinevat 

kaardilehte. 

Digiteeritud 

(üli)suureformaadiline 

kaardi- ja 

plaanimaterjal on 

nõuetekohaselt 

hoiustatud 

 

1.12.2018 Tartu säilitusosakond 
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Jrk 

nr 

Mõõdik 

nr 

Tegevus Tulemus Tähtaeg Täitja 

13 2; 4 Isikuloo ja kohaajaloo 

allikate digiteerimine ja 

on-line juurdepääsu 

loomine 

Allikad (sh kaardid ja 

talundilehed) on 

rutiinses mahus 

digiteeritud ja 

juurdepääsupiiranguta 

osale kujutistest on 

loodud on-line 

juurdepääs Saagas 

 

1.12.2018 Tallinna ja Tartu 

osakonnad 

14 2; 4 Fotokogude digiteerimine 940 fotot Harald 

Perteni kogust, 421 

fotot Stockholmi Eesti 

Päevalehe kogust, 1678 

fotot Õpetajate Lehe 

kogust ja 1000 fotot 

Jaan Rieti kogust on 

digiteeritud ja FOTIS-

es kättesaadavaks 

tehtud 

 

1.12.2018 filmiarhiiv 

15 2; 4 TV1 videokogu 
digiteerimine 

Ligikaudu 100 tundi 

videot on digiteeritud 

ja FIS-is 

kättesaadavaks tehtud 

 

1.12.2018 filmiarhiiv 

      

KASUTAMINE    

      

16 2; 4 Juurdepääsukorra 

uuendamine ja VAU 

juurdepääsutaotluste 

halduse ajakohastamine 

(sh juurdepääs digiteeritud 

ainesele) seadusemuuda-

tustele vastavaks 

 

Kord ja 

teeninduskeskkond on 

seadusemuudatustele 

vastavaks 

ajakohastatud 

1.06.2018 kasutusosakonnad; 

nõunikud; 

digitaalarhiiv,  

17 2, 4 FOTIS 2 valmimine FOTIS 2 on valminud 

ja kasutajatele 

kättesaadav 

 

1.07.2018 digitaalarhiiv, 

filmiarhiiv 

18 2 Osalemine kogukondi 

kaasavas Euroopa 

ühisloome projektis 

CO:OP (Community as 

Opportunity) 

 

Arhiiviõpe on läbi 

viidud ja topoteegid on 

avatud. Projekti lõpp 

nov. 2018 

 

1.12.2018 nõunikud, 

kasutusosakonnad 

19 4 Veebilehe kaudu klientide 

reaalajas nõustamine  

Veebilehel on 

valminud tehniline 

võimekus ja vastav 

tööprotsess on testitud 

 

1.09.2018 kasutusosakonnad 

20 2 Ühisloomekeskkonna 

„Vallakohtud“ 

arendamine (19. sajandi 

vallakohtute protokollid 

täistekstidena) 

Ühisloomekeskkond on 

vabatahtlike 

tekstisisestuseks 

valminud 

 

31.12.2018 Tartu 

kasutusosakond; 

digitaalarhiiv 
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Jrk 

nr 

Mõõdik 

nr 

Tegevus Tulemus Tähtaeg Täitja 

 

21 4 Arhiivikasutajate 

koolituse korraldamine 

Nooras (suguvõsa- ja 

kohaloo uurimise 

võimaluste ning 

paleograafia tutvustamine) 

 

Koolitus on toimunud 

 

1.05.2018 Tartu kasutusosakond 

      

ARHIIVIPEDAGOOGIKA    

      

22 4 Arhiivikooli 

õppematerjalide ja 

ainepakettide 

ettevalmistamine  

Testvariandid 

õpetajatele tundides 

kasutamiseks on 

arhiivikooli veebi 

lisatud ja kasutamiseks 

valmis 

 

1.12.2018 kasutusosakonnad 

23 4 Õpetajatele suunatud 

arhiivipedagoogikat 

tutvustavate 

teabeürituste läbiviimine 

 

Üritused on toimunud 1.12.2018 kasutusosakonnad 

24 4 Arhiivi ja allikate 

tutvustused õpilastele ja 

õpetajatele teenuse „Kutsu 

arhiiv kooli“ kaudu  

 

Külaskäigud koolidesse 

on toimunud 

1.12.2018 kasutusosakonnad 

      

PUBLITSEERIMINE    

      

25 6 Rahvusarhiivi toimetiste 

väljaandmine 

Ilmunud on 1 

publikatsioon 

1.12.2017 teadus- ja 

publitseerimisbüroo 

 

26  Riigikantselei ja Haridus- 

ja teadusministeeriumi 
ülevaadete publitseerimine 

 

Juubelitrükised on 

ilmunud 

1.12.2018 teadus- ja 

publitseerimisbüroo 

 

27 6 Monograafia väljaandmine 

Konstantin Pätsist 

riigivanemate sarjas 

 

Monograafia on 

ilmunud 

31.04.2018 teadus- ja 

publitseerimisbüroo 

 

28 6 Ajalookultuuri ajakirja 

„Tuna“ väljaandmine 

Ilmunud on 4 numbrit 1.12.2018 teadus- ja 

publitseerimisbüroo 

 

29  Theodor Lutsu filmide  
DVD ja Bluray kompleti 

väljaandmine koostöös 

MTÜ-ga Eesti Digikeskus 

 

DVD ja Bluray 

komplekt („Noored 

kotkad“, „Kaitseväe 

töö ja elu“ ning „Gaas! 

Gaas! Gaas!“) on 

ilmunud 

1.12.2018 filmiarhiiv 

      

INFOPÄEVAD / ÜRITUSED    
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Jrk 

nr 

Mõõdik 

nr 

Tegevus Tulemus Tähtaeg Täitja 

30  DLM Forum’i 

kevadkonverentsi 
korraldamine  

 

Konverents on 

koostöös MKM-iga 

läbi viidud 

1.07.2018 digitaalarhiiv; 

haldusbüroo 

31  EL arhiivide 

säilitusjuhtide kohtumine 

Tartus 

 

Kohtumine on ette 

valmistatud ja 

toimunud 

1.07.2018 Tartu ja Tallinna 

säilitusosakonnad 

32  Andmekogude 
arhiveerimist käsitleva 

infopäeva korraldamine 

vastutavatele ja volitatud 

töötlejatele 

 

Infopäev on läbi viidud 24.01.2018 hindamiskomisjon; 

digitaalarhiiv 

33  Infopäeva korraldamine  

filmitootjatele filmide 

vastuvõtumooduli kohta 

Eesti Filmi Andmebaasis 

 

Infopäev on toimunud 1.12.2018 filmiarhiiv 

34 2 Ühisloomeprojekti 

„Eestlased esimeses 

ilmasõjas“ pidulik 

lõpuüritus (projekti 

tulemuste tutvustamine ja 

panustajate tänamine) 

 

Avalik ettekandepäev 

ja koosviibimine on 

toimunud 

 

11.11.2018 Tartu kasutusosakond 

35  Filmipäevakute 

Arhiivikino korraldamine 

Nooras filmikogu 

tutvustamiseks 

 

Toimunud on 6–8 

üritust 

1.12.2018 filmiarhiiv; Tartu 

kasutusosakond 

      

NÄITUSED    

      

36 2, 4 Tartu linna ajaloolisi 

hooneid tutvustava 

välinäituse koostamine ja 

eksponeerimine Küüni 

tänaval 

 

Näitus on avatud august-

oktoober 

2018 

Tartu kasutusosakond 

37  „EV100“ näituse 

koostamine ja 

eksponeerimine 

Näitus on avatud 1.11.2018 filmiarhiiv; Tallinna 

ja Tartu 

kasutusosakonnad 

 

      

MUU OLULINE    
      

38  8/16/35mm filmi 

skänneri(te) hankimine, 

paigaldamine ja 

seadistamine 

 

Skänner(id) on 

hangitud, paigaldatud 

ja seadistatud 

1.12.2018  filmiarhiiv, 

haldusbüroo  

39 1 Andmelogerite 
kasutuselevõtt Ristiku 

tänava hoidlates 

Keskkonnatingimused 

on automaatselt 

salvestunud ja 

analüüsitavad 

 

1.12.2018 filmiarhiiv 
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