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KINNITATUD
Haridus-ja teadusministri käskkirjaga
„Haridus- ja Teadusministeeriumi 2019–2022 programmide kinnitamine“

Arhiivindusprogramm 2019-2022
Tulemusvaldkond

Riigivalitsemine

Programmi eesmärk ja lühikokkuvõte
Programmi eesmärk on ühiskonna dokumentaalse mälu kestlik säilitamine, kasutamine ning kodanike
õiguste tõendamine.
Rahvusarhiiv kogub ja säilitab avalikke ülesandeid täitvate asutuste ja isikute arhivaale, kokkuleppel
omanikuga ja võimaluste olemasolul ka eraõiguslikke arhivaale.
Avaliku teabe hindamise, arhivaalide kogumise ja säilitamise, neile juurdepääsu võimaldamise, nende
kasutamise korraldamise ja vastutuse nende kasutamiskõlbmatuks muutmise ja hävitamise eest, ning
Rahvusarhiivi ja kohaliku omavalitsuse arhiivi tegevuse alused sätestab arhiiviseadus.
2019. aasta prioriteedid:
- Rahvusarhiivi Tallinna hoone (Tõnismägi 2/Enda 3) projekteerimine;
- ASTRAst (asutuse ja Rahvusarhiivi vaheline koostöökeskkond) tulenevate juhiste valmimine;
- Dokumendipärandi massdigiteerimisprojekti alustamine ning foto- ja filmipärandi
massdigiteerimisprojektide ettevalmistamine.

Programmi mõõdikud
Mõõdik
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Arhiivimoodustajate (asutuste) arv, kes on Rahvusarhiivile üle
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Nõuetekohastes hoidlates säilitatavate arhivaalide osakaal
Rahvusarhiivis, %
Koguhulk 2018 lõpu seisuga 9 493 598 arhivaali
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Arhivaalide kättesaadavus veebis, miljonit kujutist

Täpsustub 2019

Meede 1. Ühiskonna dokumentaalse mälu kestlik säilitamine, kasutamine ning kodanike õiguste
tõendamine
Eesmärk: Arhiiviväärtusega (püsiva väärtusega) teabe väljaselgitamine, selle riiklikule säilitamisele vastuvõtmine,
nõuetekohane säilitamine ning dokumentaalse kultuuripärandi kasutamise võimaldamine
Arhiivipedagoogilistes tegevustes osalenute arv (inimest aastas)*
Rahvusarhiivi virtuaalse uurimissaali külastuste arv (mln korda)
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Rahvusarhiivi teadus-publikatsioonide arv (tk. aastas)
9
7
6
9
7
7
7
7
* Seni kasutatud mõõdik „Arhiivimoodustajate (avalikke ülesandeid täitvad asutused, kelle tegevuse käigus võib tekkida
arhiiviväärtusega dokumente) osakaal, kelle põhitegevuse dokumendid on hinnatud, %“ on arhiivindusprogrammist
edaspidi eemaldatud, kuna ülesanne on täidetud. (tulemus 100% lähistel). Lisatud on uus mõõdik, mille jälgimine parandab
arhiivipedagoogiliste tegevuste tõhusust Rahvusarhiivis.

Programmi meetmed, tegevused ja rahastamiskava (tuhandetes eurodes)
Meede/ Tegevus/ Tulemus

2019

2020

2021 2022

Meede 1.Ühiskonna dokumentaalse mälu kestlik säilitamine,
kasutamine ning kodanike õiguste tõendamine
1.1 Arhivaalide kogumine ja säilitamine ja nendele juurdepääsu tagamine
8 217 8 184 8 184
Tegevusega kaetakse arhiiviseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud arhiivinduse valdkond.

8 184

Kultuuripärandi massdigiteerimise projektis (2018-2023 kultuuripärandi digiteerimise tegevuskava) osaleb Rahvusarhiiv
kolme alamtegevusega: 1) dokumendipärandi digiteerimisel „Jäägem eestlasteks aga saagem ka eurooplasteks (18601920)“ planeeritakse digiteerida 5 443 760 lk arhiivimaterjale; 2) fotopärandi osas „Eesti fotopärandi digimine (klaas- ja
filminegatiivid)“ planeeritakse mahtu 676 600 foto ulatuses; 3) filmipärandi osas „Kroonikafilmid 1914-1991“ ja
„Tallinnfilmi digiteerimata filmipärand“ planeeritakse digiteerida 250 tunni ulatuses.
Arhiivipedagoogika tegevuste tulemusena rikastakse üldharidus- ja kõrgkoolide ajalooõpetust arhiiviallikatest pärineva
teabega, kasvatakse tulevasi arhiivikasutajaid, populariseeritakse arhiivikogusid ja tegevusvaldkondi ning tõstetakse
ühiskonna arhiiviteadlikkust.
1.2 Arhivaalide säilitustingimuste parandamine
Tegevusega viiakse Rahvusarhiivis säilitatava dokumentaalse pärandi säilitustingimused nõuetele vastavaks, kindlustades
selle püsiva säilitamise. Selle tulemusena paranevad eelkõige filmi-, foto- ja helipärandi säilitustingimused ning väheneb
risk nende kahjustumiseks.

Ivar Sikk
asekantsler (kutse- ja täiskasvanuharidus ning planeerimine)
kantsleri ülesannetes
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