
  

MINISTRI KÄSKKIRI 

18.12.2018 nr 1.1-2/18/438 

 

Haridus- ja teadusministri 8. jaanuari 2018. aasta  

käskkirja nr 12 “2018. aasta eelarvete ja kulude  

jaotuskavad” muutmine  
 

 

 

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

riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jaotusega 2:  

 

1. Teen haridus- ja teadusministri 8. jaanuari 2018. aasta käskkirjas nr 12 “2018. aasta 

eelarvete ja kulude jaotuskavad” järgmised muudatused:  

1.1 muudan käskkirja lisa 1 „Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve jaotuskavad 

programmide tegevuste lõikes“ vastavalt lisale 1 ja lisale 1A (lisatud);  

1.2 muudan käskkirja lisa 2 „Kutseõppeasutuste eelarvete jaotused programmide 

tegevuste lõikes vastavalt lisale 2 (lisatud); 

1.3 muudan käskkirja lisa 3 „Rakenduskõrgkoolide eelarvete jaotused programmide 

tegevuste lõikes vastavalt lisale 3 (lisatud); 

1.4 muudan käskkirja lisa 4 „Riigi üldhariduskoolide eelarvete jaotused programmide 

tegevuste lõikes“ vastavalt lisale 4 (lisatud); 

1.5 muudan käskkirja lisa 6 „Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve jaotused programmide 

tegevuste lõikes“ vastavalt lisale 5 (lisatud); 

1.6 muudan käskkirja lisa 7 „Rahvusarhiivi eelarve jaotused programmide tegevuste 

lõikes“ vastavalt lisale 6 (lisatud); 

 
2 Valitsemisala asutustel esitada käesoleva käskkirja muudatused 5 tööpäeva jooksul Riigi 

Tugiteenuste Keskusele. 

 

3 Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, 

esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras.  

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Mailis Reps 

minister 



Lisa  6

KINNITATUD 

haridus- ja teadusministri käskkirjaga

 "2018 aasta eelarvete ja  kulude jaotuskava" muutmine

(eurodes) (eurodes)

Eelarveüksuse 

nimetus

 (fund center)

Programm Tegevus Eelarve 

liik+ 

eelarve 

Eelarve  

konto

(K,I)

Tegevuse kirjeldus Kinnitatud 

eelarve

 (koos ülekantud 

Muudatus Muudetud 

eelarve

Selgitused

Rahvusarhiivi

13. Arhiivinduse 

programm

13.1.1. Arhivaalide 

kogumine ja säilitamine ja 

nendele juurdepääsu 20 K

Tegevuskulud sh 

õppelaenud, siseriiklik 

liikmemaks 4 498 558,46 7 000,0 4 505 558,46

2018 seaduse 

muudatus

20SE000028 K RKAS rendimaksed 2 043 000,00 1 000,0 2 044 000,00

30IN005000 I Muud investeeringud 443 000,00 561 000,0 1 004 000,00

KOKKU 6 984 558,46 569 000,00 7 553 558,46

Tea Varrak

kantsler

Marika Tuusis

rahandusosakonna juhataja

Eelarve konto: K- kulud, I-

investeeringud

Rahvusarhiivi eelarve jaotused programmide tegevuste lõikes 

Eelarve liik: 20 - kindlaksmääratud 

vahendid


