
 
 

 

 

   

   

  

 

 

 

MINISTRI KÄSKKIRI 

11.06.2020 nr 1.1-2/20/133 

 

Haridus- ja teadusministri 31. detsembri 2019. a 

käskkirja nr 349 „Haridus- ja Teadusministeeriumi 

2020-2023 programmide kinnitamine ning  

2020. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad“ 

muutmine 

 

 

Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punktide 8 ja 9 alusel ja kooskõlas 2020. aasta riigieelarve 

seaduse ning 2020. aasta lisaeelarve seaduse § 1 osa 6 jaoga 2 ja rahandusministri 23. veebruari 2020. 

a. käskkirjaga nr 33, 27. mai 2020. a. käskkirjaga nr 89 „2019. aasta riigieelarve vahendite ülekandmine 

2020. aastasse“ ja 15. mai 2020 käskkirjaga nr 80 „Vabariigi Valitsuse reservist sihtotstarbeliste 

vahendite eraldamine“: 

 

1. Teen haridus- ja teadusministri 31. detsembri 2019. aasta käskkirjas nr 349 „Haridus- ja 

Teadusministeeriumi 2020-2023 programmide kinnitamine ning 2020. aasta eelarvete ja kulude 

jaotuskavad“ järgmised muudatused: 

1.1.  muudan lisa 12 „Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve jaotused programmide tegevuste 

lõikes“ vastavalt lisale 1 (lisatud); 

1.2. muudan lisa 13 „Kutseõppeasutuste eelarvete jaotused programmide tegevuste 

lõikes“ vastavalt lisale 2 (lisatud); 

1.3. muudan lisa 14 „Rakenduskõrgkoolide eelarvete jaotused programmide tegevuste 

lõikes“ vastavalt lisale 3 (lisatud); 

1.4. muudan lisa 15 „Riigi üldhariduskoolide eelarvete jaotused programmide tegevuste 

lõikes“ vastavalt lisale 4 (lisatud); 

1.5. muudan lisa 16 „Riigi teadus- ja arendusasutuste eelarvete jaotused programmide tegevuste 

lõikes“ vastavalt lisale 5 (lisatud); 

1.6. muudan lisa 17 „Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve jaotused programmi tegevuste 

lõikes“ vastavalt lisale 6 (lisatud); 

1.7. muudan lisa 18 „Rahvusarhiivi eelarve jaotus programmi tegevuste lõikes“ vastavalt lisale 7 

(lisatud); 

1.8. muudan lisa 19 „Keeleinspektsiooni eelarve jaotus“ vastavalt lisale 8 (lisatud). 

 

2. Valitsemisala asutustel esitada käesoleva käskkirja muudatus 5 tööpäeva jooksul Riigi Tugiteenuste 

Keskusele. 

 

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

kaebus Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Mailis Reps 

minister 



Lisa 7

(euro)
Eelarveüksuse 

nimetus
 (fund center) Programm Tegevus

Eelarve liik+ 
eelarve objekt

Eelarve  
konto
(K,I) 2020 eelarve

2020 muudatused - 
2019 ülekantavad

2020 lõplik 
eelarve

Rahvusarhiiv 13. Arhiivinduse programm

13.1.1 Arhivaalide kogumine ja 
säilitamine ja nendele 
juurdepääsu tagamine 20 K 5 201 000,00 67 840,34 5 268 840,34

Rahvusarhiiv 12. Keeleprogramm

12.2.1. Eesti keele õpetamise ja 
säilitamise toetamine väliseesti 
kogukondades (Rahvuskaaslaste 
programm 2014-2020) 20 K 163 000,00 1 290,92 164 290,92

Rahvusarhiiv Kokku 5 364 000,00 69 131,26 5 433 131,26

Mart Laidmets

kantsler

Marika Tuusis

rahandusosakonna juhataja

Rahvusarhiivi eelarve jaotus programmide tegevuste lõikes 

KINNITATUD 
haridus- ja teadusministri  31. detsembri 2019. a käskkirjaga nr 349  
"Haridus- ja Teadusministeeriumi 2020-2023 programmide 
kinnitamine ning 2020. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavade" lisa 18 
muutmine
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