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RAHVUSARHIIVI 2021.–2022. AASTA TEGEVUSKAVA 
(kinnitatud riigiarhivaari 22.02.2021. a käskkirjaga nr 7)  
 
I. Eesmärk: 

 
Ühiskonna dokumentaalse mälu kestlik säilitamine, kasutamine ning kodanike õiguste 
tõendamine 
 

 
II. Prioriteedid: 

 
2021–2024: - Rahvusarhiivi Tallinna keskuse rajamine 

 
 - „Kultuuripärandi digiteerimine 2018–2023“ tegevuskava 

täitmine 

 
- Arhiiviväärtusliku digitaalse teabe kogumine ja digitaalsele 

arhiiviainesele juurdepääsu tagamine 
 

 
III. Mõõdikud (2021–2024): 
 
1. Nõuetekohastes hoidlates säilitatavate arhivaalide osakaal 
2. Arhivaalide kättesaadavus veebis  
3. Rahvusarhiivile digitaalarhivaale üle andnud asutuste arv 
4. Rahvusarhiivi külastuste arv  
5. Arhiivipedagoogilistes tegevustes osalenute arv 
6. Teaduspublikatsioonide arv 
 
IV. Tegevused1: 
 

Jrk nr Mõõdik nr Tegevus Tulemus Periood 

 

Täitja 

 

KOGUMINE / VASTUVÕTT 

 

   

1 2; 3 ASTRA vastuvõtufunktsionaalsuse 

väljaehitamine 

ASTRA impordiaken on 

testitud ja valmis erineva 

kirjelduskvaliteediga 

digiainese vastuvõtuks 

 

2021–2022 ASTRA 

arendusmeeskond 

2 2; 3 - sama - ASTRA ja RA digiarhiivi 

uus andmestruktuur RA 

välisteks (semantiliselt 

väljapoole mõistetav) 

arendustöödeks (EDHS) on 

valminud 

 

2021 ASTRA 

arendusmeeskond 

3 3 - sama - Vastu võetavate 

arhiivikirjelduste ja 

digitaalsete andmete 

kvaliteedireeglid on üle 

vaadatud, vajadusel 

täpsustatud  

2021–2022 ASTRA 

arendusmeeskond 

                                                           
1 Siintoodule lisaks viib Rahvusarhiiv läbi struktuuriüksuste plaanides kajastatud, pideva iseloomuga tegevusi. 
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Jrk nr Mõõdik nr Tegevus Tulemus Periood 

 

Täitja 

4 3 Asutuse arhiivihalduse toetamine ASTRA kasutajate seas on 

uuring läbi viidud, vastavalt 

sellele võimalikud arendused 

1) ülevaade arhiivi 

koosseisust; 2) hävitamise 

dokumenteerimine 3) 

üleandmise ajakavad 

 

2021–2022 ASTRA 

arendusmeeskond 

5 3 - sama - Digiteerimise juhis 

asutustele on valminud 

2021 digitaalarhiiv, 

hindamiskomisjon 

 

6 2; 4 E-fonditoimiku rakenduse vajaduste 

analüüs 

Vajadused on analüüsitud. 

E-fonditoimiku 

andmekoosseis on teada 

 

2021 digitaalarhiiv 

7 3; 4 Andmekogude arhiveerimisnõuete 

täpsustamine (sh kirjeldusnõuded) 

Andmekogude juhise 

esimene versioon on 

valminud 

 

2021–2022 digitaalarhiiv, 

hindamiskomisjon 

8 2; 3; 4 Teabe liigitamise nõuete 

täpsustamine 

Liigitamise veebijuhis on 

valminud 

2021 Tallinna 

kogumisosakond, 

hindamiskomisjon 

 

9 3; 4 Arhiiviväärtuslike andmekogude 

vastuvõtt ja arhiveerimine 

Ettevõtteregister, HAUDI, 

Põllumassiivide register on 

arhiveeritud 

 

2021 kogumis-

osakonnad, 

digitaalarhiiv 

10 2; 3; 4 Infokirjade ja videojuhiste 

väljaandmine arhiivimoodustajatele 

ning erasektorile (ettevõtted ja 

ühingud) 

Vähemalt 8 infokirja ja 4 

videojuhist arhiivimoodus-

tajatele ning 4 infokirja 

erasektorile on valminud 

 

2021–2022 nõunikud, 

kogumis-

osakonnad, 

digitaalarhiiv 

11 1; 2; 3; 4 Arhiiviteenust pakkuvate partnerite 

hõlmamine RA inforuumi 

Infopäevade, blogipostituste, 

ASTRA tutvustuste ja 

kasutamiseks võimaldamise 

juures on teenusepakkujaid 

arvestatud 

 

2021–2022 nõunikud, 

kogumis-

osakonnad, 

digitaalarhiiv 

12 3 Digitaalsete andmete üleandmise 

nõuete tutvustamine IT-asutustele 

(sh riigi IT majades) 

 

 

Nõudeid on tutvustatud 

olulisemates riigi IT majades 

IT juhtide ja IT arhitektide 

võrgustikes 

2021–2022 digitaalarhiiv 

13 4 Iseseisvuse taastamise perioodi 

kirjeldavate allikate kogumine  

Toimunud on 4 üritust 

arhiiviallikate 

tutvustamisega, kogud on 

täienenud 

 

2021–2022 nõunik, kogumis-

osakonnad 

 

DIGITEERIMINE / SÄILITAMINE 
 

   

14 1; 2; 3; 4 Digitaalse ainese säilitamise 

põhimõtete uuendamine 

 

Säilitamise põhimõtted on 

fikseeritud ja kasutuses 

2021 digitaalarhiiv 

15 2; 4 Isiku- ja kohalooallikate 

digiteerimiseks ettevalmistamine ja 

Digiteeritud kujutised (ca 3 

miljonit kujutist) on 

uurijatele kasutatavad 

2021–2022 säilitusosakonnad 
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Jrk nr Mõõdik nr Tegevus Tulemus Periood 

 

Täitja 

digiteerimine (sh kaasates 

vabatahtlikke), sh: 

 majapidamisraamatud 

 hoonete ehitusprojektid  

 

16 2; 4 Kultuuripärandi digiteerimise 

tegevuskava (2018–2023) raames 

materjalide digiteerimiseks 

ettevalmistamine ja digiteerimine: 

 1939. a põllumajandusloenduse 

talundi- ja maalehed 

(ERA.1831), ca 1,2 miljonit 

kujutist 

 Sõjavägede Staap (ERA.495), 

ca 0,5 miljonit kujutist 

 Tartu Ülikool, ca 1,3 miljonit 

kujutist 

 ringvaateid 120 tundi I etapis, 

filme 125 tundi II etapis 

 mäluasutuste klaasnegatiive 

35 000 ja filminegatiive 65 000 

I etapis, 62 000 klaasnegatiivi 

ja 5000 filminegatiivi II etapis 

 

Materjalid on vastavalt 

digiteerimisprojekti 

ajakavale konserveeritud, 

digiteeritud ja digiteeritud 

kujutised on uurijatele 

kasutatavaks tehtud 

 

2021–2023 säilitus- ja 

kasutus-

osakonnad, 

filmiarhiiv, 

digitaalarhiiv 

 

17 2; 4 Tummfilmi „Jüri Rumm“ digitaalne 

restaureerimine 

Film on 4K kvaliteedis 

restaureeritud ja uus 

helindus on loodud 

 

2021–2022 filmiarhiiv 

18 2; 4 Kogukonnaskanneri tööle 

rakendamine Nooras 

 

Skanner on töösse 

rakendatud, digiteeritud 

kujutised on uurijatele 

kasutatavad 

 

2021–2022 Tartu 

kasutusosakond 

 

KASUTAMINE 
 

   

19 2; 4; 5 AIS3 arendamine AIS3 töörühm eesotsas 

arendusjuhiga on tööle 

rakendunud 

 

2021 AIS3 töörühm 

20 2; 4; 5 - sama - Töötaja funktsionaalsused 

on arendatud ja kasutusele 

võetud 

 

2021–2022 AIS3 töörühm 

21 2; 4; 5 - sama - AIS3 on liidestatud VAU, 

ASTRA ja Preservicaga 

 

2021–2022 AIS3 töörühm 

22 2; 4; 5 Kaartide infosüsteemi uuendamine 

ja kasutusmugavuse tõstmine 

 

Infosüsteem on uuendatud 2021 digitaalarhiiv, 

kasutusosakonnad 

23 2; 4; 5 VAU arendamine  ja 

kasutusmugavuse tõstmine 

 

Vajadused on kaardistatud, 

töövooge on lihtsustatud 

(päringute register, 

mallipõhised vastused, 

ametniku vaade) 

 

2021–2022 digitaalarhiiv, 

kasutusosakonnad 
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Jrk nr Mõõdik nr Tegevus Tulemus Periood 

 

Täitja 

24 2; 4; 5 Automaatse tekstituvastuse 

rakendamine  ja tulemuste 

kättesaadavaks tegemine 

 

Tuvastatud on vähemalt 50 

000 kaadrit (õigeusu 

meetrikaraamatud, Tartu 

linnavolikogu protokollid 

1920–1940) ja andmed on 

kättesaadavaks tehtud 

 

2021–2022 kasutusosakonnad 

25 2; 4 Püsilingi jagamise võimaluse 

tekitamine kõikidesse 

kasutuskeskkondadesse 

 

Keskkonnad on uuendatud 2022 digitaalarhiiv 

26 4 Kogukonnastrateegia 

väljatöötamine 

Töörühm on moodustatud, 

eeltööd kogukondade suunal 

ja sihipärase statistika 

kogumiseks on teostatud 

(strateegia valmimine 2024) 

 

2022 töörühm 

27 2; 4 Vallakohtute ühisloome 

vabatahtlike tagasisideuuring 

Uuring on läbi viidud 2021 Tartu kasutus-

osakond, nõunik 

 

28 2; 4 Majapidamisraamatute 

indekseerimine 

 

Sisestamise jätkamine 2021–2022 Tartu 

kasutusosakond 

29 2; 4 Ühisloome „Talundilehed“ sisuline 

ja tehniline ettevalmistus 

 

Ettevalmistused on tehtud. 

Ühisloomekeskkond 

avalikustatakse 2022 II 

poolaastal 

 

2021–2022 Tallinna kasutus- 

ja säilitusosakond 

30 2; 4; 5 Foto- ja filmipärandi massdigi-

teerimise projektide tulemi 

kureerimine 

 

Tööplaan on välja töötatud 

ja ellu viidud, jätkub 2023 

2021–2022 filmiarhiiv 

31 2; 4; 5 Filmipärandi voogedastusplatvormi 

arendamine koostöös Eesti Filmi 

Instituudiga 

 

Platvormi esimene etapp on 

välja arendatud ja 

avalikustatud 

2021 filmiarhiiv, 

digitaalarhiiv 

 

ARHIIVIPEDAGOOGIKA 
 

   

32 5 Arhiivipedagoogika tegevuste 

laiendamine nägemis- ja 

kuulmisvaegusega inimestele 

 

Sihtrühma ootused ja RA 

võimalused on kaardistatud 

 

2021 Tartu 

kasutusosakond 

33 5 Arhiivipedagoogiliste ürituste 

korraldamine väljaspool Tallinna ja 

Tartut  

 

Üritused Valgas, Rakveres ja 

mujal on toimunud 

2021–2022 kasutusosakonnad 

34 5 Mitut õppeainet lõimivad tunnid 

koolidele 

Eksperdid on kaasatud, 

programm on valminud ja 

tunnid on läbi viidud  

 

2021–2022 Tartu 

kasutusosakond 

35 5 Uue põgenemistoa väljatöötamine Põgenemistuba on 

külastajatele avatud 

 

2021 Tartu 

kasutusosakond 

36 5 Loengusarja „Teadusõhtu arhiivis“ 

jätkamine 

 

Toimunud on 4 teadusõhtut 2021–2022 Tallinna säilitus- 

ja kasutusosakond 
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Jrk nr Mõõdik nr Tegevus Tulemus Periood 

 

Täitja 

37 5 Arhiivikooli meelelahutus-

programmi (interaktiivse mängu 

põhine) arendamine 

 

Programm on kasutatav 2021 Tallinna säilitus- 

ja kasutusosakond 

38 5 Filmiarhiivis toimuva arhiivitunni 

väljaarendamine 

 

Arhiivitunnid on läbi viidud  2021 Tallinna säilitus- 

ja kasutus-

osakond, 

filmiarhiiv 

 

39 5 Arhiivipedagoogiline koostöö teiste 

mäluasutustega 

1 ühine projekt 

(Rahvusraamatukogu, 

muuseumid, Tallinna 

Linnaarhiiv) on ellu viidud 

2022 kasutusosakonnad

(koostöös teiste 

mäluasutustega)  

 

40 5 Osalemine programmides ja 

projektides 

Osaletud on programmides 

(„Kiusamisvaba kool“; 

„Avatud mänguväljakud“ jt) 

 

2021–2022 kasutusosakonnad 

 

PUBLITSEERIMINE 
 

   

41 6 Rahvusarhiivi toimetiste 

väljaandmine 

Publikatsioon on välja antud  2021 teadus- ja 

publitseerimis-

büroo 

42 6 Monograafia väljaandmine 

Friedrich Akelist (riigivanemate 

sari) 

 

Monograafia on välja antud 2021 teadus- ja 

publitseerimis-

büroo 

 

43 6 Allikpublikatsioonide väljaandmine  Välja on antud 2 

publikatsiooni: 

- vallaomavalitsuste 

dokumendid; 

- Eestimaa rüütelkonna 

protokolliraamat 

 

2021 teadus- ja 

publitseerimis-

büroo 

44 6 Kogumik-kataloogi „Neelatud aeg“ 

väljaandmine 

Kataloog on välja antud 2021 teadus- ja 

publitseerimis-

büroo 

 

 

INFOPÄEVAD / ÜRITUSED 
 

   

45  Arhiivikasutajatele suunatud 

koolitussarja „Uurijatund“ 

läbiviimine 

 

Toimunud on vähemalt 20 

uurijatundi (sh veebis) 

 

2021–2022 kasutusosakonnad 

46  A. R. Cederbergi näitusenurga 

avamine Nooras 

 

Näitus on avatud 2021 Tartu 

kasutusosakond ja 

säilitusosakond 

 

47  Vabadussõja ühisloome vaheürituse 

läbiviimine 

Üritus on toimunud 

 

2021 Tallinna säilitus- 

ja kasutusosakond 

 

48  Rahvusarhiivi filmikogu 

tutvustused koostöös kodu- ja 

välismaiste filmifestivalidega 

 

Tutvustusüritused on 

toimunud 

2021–2022 filmiarhiiv 
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Jrk nr Mõõdik nr Tegevus Tulemus Periood 

 

Täitja 

49  Rahvusarhiivi filmikogu tutvustava 

arhiivikino korraldamine Nooras ja 

filmiarhiivis 

 

Toimunud on 8 üritust 2021 filmiarhiiv 

50  Läänemeremaade filmiajaloo 

konverentsi korraldamine  

 

Konverents on toimunud 2021 filmiarhiiv 

(koostöös EFI, 

BFMi ja 

PÖFFiga) 

 

 

NÄITUSED 
 

   

51  Noora uue püsinäituse koostamine Valminud kontseptsioon 2021 Tartu 

kasutusosakond 

52  Välinäituste koostamine ja 

eksponeerimine Tartus Poe tänaval 

Näitused on toimunud 2021–2022 Tartu 

kasutusosakond 

 

53  Näitus filmikahjustustest 

tööpealkirjaga „Ilus hallitus ehk 

hallituse 50 varjundit“ 

Näitus on 2021. aasta teises 

pooles ette valmistatud ja 

2022 Ristiku majas avatud 

 

2021–2022 filmiarhiiv 

 

MUU OLULINE 
 

   

54  Nitrofilmide (kõrgendatud 

tuleohutus) ümberpaigutamine 

Ristiku tänavalt nõuetele vastavale 

hoidlapinnale 

Koostöös Haridus- ja 

Teadusministeeriumi ja Riigi 

Kinnisvara AS-iga on leitud 

ca 60 m2 erinõuetele 

vastavat hoidlapinda 

 

2022 haldusbüroo, 

filmiarhiiv, 

koostöö HTMi ja 

RKASiga 

55  Rahvusarhiivi ja 

Rahvusringhäälingu dubleerivate 

lindirobotite soetamiseks SF-

taotluse ettevalmistamine 

 

Taotlus on ette valmistatud 2021 digitaalarhiiv 

56  Osalemine E-ARK3 projektis Vastavalt projekti 

tingimustele (lõpeb 

31.10.2021) 

 

2021 digitaalarhiiv 

57  Preservica uuele versioonile 

üleminek  

 

Versioonile 6 on üle mindud 

(sh andmemudeli 

muudatused on juurutatud) 

 

2021 digitaalarhiiiv 

58  Osalemine rahvusvahelise 

arhiiviuuringute keskuse ICARUS 

juhatuse tegevuses ja kogukondade 

kaasamise tööpaketis 

 

Vastavalt projekti 

tingimustele (kestab 2021–

2023) 

2021–2022 nõunik 

59  Osalus rahvusvahelistel 

kongressidel, kohtumistel ja mujal 

Ettekanded Abu Dhabi ICA 

kongressil ja Balti arhiivide 

kohtumisel on peetud 

 

2021 ettekandjad 

60  RA tegevuse ülevaade 2019–2020, 

koostamine ja publitseerimine 

Ülevaade on välja antud 2021 teadus- ja 

publitseerimis-

büroo 

 

 




