
 
 

 

MINISTRI KÄSKKIRI 

8.01.2018 nr 1.1-2/18/12 

 

 

2018. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad 
 

 

Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punktide 8 ja 9 alusel ja kooskõlas 2018. aasta 

riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jaoga 2:  

 

1. Kinnitan Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala eelarvete jaotused tegevuste lõikes 

vastavalt 2018. aasta programmide rahastamiskavale:  

1) Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve jaotuse programmide tegevuste lõikes vastavalt 

lisale 1; 

2) kutseõppeasutuste eelarvete jaotused programmide tegevuste lõikes vastavalt lisale 2; 

3) rakenduskõrgkoolide eelarvete jaotused programmide tegevuste lõikes vastavalt lisale 3; 

4) riigi üldhariduskoolide eelarvete jaotused programmide tegevuste lõikes vastavalt lisale 

4; 

5) riigi teadus- ja arendusasutuste eelarvete jaotused programmide tegevuste lõikes vastavalt 

lisale 5; 

6) Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve jaotuse programmide tegevuste lõikes vastavalt lisale 

6; 

7) Rahvusarhiivi eelarve jaotuse programmide tegevuste lõikes vastavalt lisale 7; 

8) Keeleinspektsiooni eelarve jaotuse vastavalt lisale 8; 

9) määratud toetuste ülekandmise vastavalt lisale 9. 
 

2. Käesoleva käskkirja muutmiseks kulude kogumahtu muutmata esitab muudatuse taotleja 

Haridus- ja Teadusministeeriumi rahandusosakonnale taotluse kulude otstarbe muutmiseks 

koos seletuskirjaga. 

3. Valitsemisala asutustel esitada detailne tekkepõhine eelarve hiljemalt 1. märtsiks 2018. a 

Riigi Tugiteenuste Keskusele.  

4. Haridus- ja Teadusministeeriumi rahandusosakonnal kanda lisas 9 toodud summad üle 

vastavalt nimetatud lisas määratud kontodele ja tähtaegadele. 

5. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, 

esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Mailis Reps 

minister 



Lisa  7
KINNITATUD 

haridus- ja teadusministri käskkirjaga 

"2018 aasta eelarvete ja kulude jaotuskava"

Eelarveüksuse 
nimetus

 (fund center) Programm Tegevus
Eelarve liik+ 

eelarve objekt

Eelarve  
konto
(K,I) Tegevuse kirjeldus 2018 eelarve

Rahvusarhiiv 12. Keeleprogramm

12.2.1. Eesti keele õpetamise ja 
säilitamise toetamine väliseesti 
kogukondades (Rahvuskaaslaste 
programm 2014-2020) 20 K

Rahvuskaaslaste 
programmi 
rakendamine, 
arhiiviprojektide 
konkurss 163 000

13. Arhiivinduse programm

13.1.1 Arhivaalide kogumine ja 
säilitamine ja nendele juurdepääsu 
tagamine 20 K

Ajaloo aastapreemia, 
rahvusvahelised 
liikmemaksud ja EEKL 
toetus 14 000

20 K

Tegevuskulud sh 
õppelaenud, siseriiklik 
liikmemaks 4 462 000

20 K Arhiivipedakoogika 49 000

44 K
Majandustegevusest 
laekuvad tulud 110 000

20SE000028 K RKAS rendimaksed 2 043 000

20SE000099 K

Eesti kultuuriloo ja 
ajaloo oluliste 
teabekogude 
täiendamine, 
programmeerimine ja 
veebikeskkonnas laiale 
avalikkusele avamine 
(III lugemine) 8 000

13.1.3 Rahvusarhiivi 
täisfunktsionaalse digiarhiivi 
toimimise tagamine 20 K

Digitaalarhiivi tarkvara 
PRESERVICA 
versiooniuuenduste 
hankimine, hooldamine 
ning 
arhiveerimismooduli 
(UAM) hooldamine 58 000

40 K

Osalemine kogukondi 
kaasavas Euroopa 
ühisloome projektis 
CO:OP 50 000

Rahvusarhiiv Kokku 6 957 000
Üldkokkuvõte 6 957 000

Tea Varrak

kantsler

Pärt-Eo Rannap

rahandusosakonna juhataja

K- kulud; I - investeeringud; F- finantseerimistehingud

Rahvusarhiivi eelarve jaotused programmide tegevuste lõikes 

Eelarve liik: 10 - arvestuslikud vahendid, 20 - kindlaksmääratud vahendid (riigitulud), 30 - ülekantavad vahendid (investeeringud), 40 - tuludest 
sõltuvad kulud sh riiklik kaasfinantseering, 42 - siirded riigilt ja riigiasutustelt,43 - muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud, 44- majandustegevusest 
laekuvate tulude arvelt tehtavad kulud.
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