MINISTRI KÄSKKIRI
27.12.2020 nr 1.1-2/20/306

Haridus- ja Teadusministeeriumi 2021-2024 programmide kinnitamine
ning 2021. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad
Riigieelarve seaduse § 20 lõike 4, Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punktide 8 ja 9 alusel
ja kooskõlas 2021. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jaoga 2:
1. Kinnitan:
1) Haridus- ja noorteprogrammi (lisa 1);
2) Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programmi (lisa 2);
3) Keeleprogrammi (lisa 3);
4) Arhiivindusprogrammi (lisa 4).
2. Kinnitan Hariduse- ja Teadusministeeriumi valitsemisala eelarve jaotused tegevuste lõikes
vastavalt 2021. aasta programmide rahastamiskavale:
1) Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve jaotused vastavalt lisale 5;
2) kutseõppeasutuste eelarvete jaotused vastavalt lisale 6;
3) rakenduskõrgkoolide eelarvete jaotused vastavalt lisale 7;
4) riigi üldhariduskoolide eelarvete jaotused vastavalt lisale 8;
5) riigi teadus- ja arendusasutuste eelarvete jaotused vastavalt lisale 9;
6) Haridus- ja Noorteameti eelarve jaotus vastavalt lisale 10;
7) Rahvusarhiivi eelarve jaotus vastavalt lisale 11;
8) Keeleameti eelarve jaotus vastavalt lisale 12;
9) finantseerimistehingute eelarve jaotus vastavalt lisale 13;
10) määratud toetuste ülekandmine vastavalt lisale 14.
3. Käesoleva käskkirja muutmiseks kulude kogumahtu muutmata esitab muudatuse taotleja
Haridus- ja Teadusministeeriumi rahandusosakonnale taotluse kulude otstarbe muutmiseks
koos seletuskirjaga.
4. Valitsemisala asutustel esitada detailne tekkepõhine eelarve hiljemalt 1. märtsiks 2020. a
Riigi Tugiteenuste Keskusele.
5. Haridus- ja Teadusministeeriumi rahandusosakonnal kanda lisas 14 toodud summad üle
vastavalt nimetatud lisas määratud kontodele ja tähtaegadele.
6. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest,
esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras.
(allkirjastatud digitaalselt)
Jaak Aab
minister

Arhiivindusprogramm 2021-2024
Tulemusvaldkond

Tõhus riik

Programmi eesmärk: on ühiskonna dokumentaalse mälu kestlik säilitamine, kasutamine ning
kodanike õiguste tõendamine.

Olulisemad programmi (arendus)tegevused 2021-2024 aastal:
Riigi eelarvestrateegia perioodil keskendutakse digitaalse teabe kogumisele ja digitaalsele
arhiiviainesele juurdepääsu tagamisele, Rahvusarhiivi Tallinna keskuse rajamisele, kultuuripärandi
digiteerimise tegevuskava (2018–2023) raames dokumendi-, foto- ja filmipärandi
digiteerimisprojektide läbiviimisele ning arhiiviteabele tugineva arhiivipedagoogilise tegevuse
edendamisele.

Programmi mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik
Arhiivimoodustajate (asutuste) arv, kes on
Rahvusarhiivile üle andnud digitaalarhivaale
Nõuetekohastes hoidlates säilitatavate
arhivaalide osakaal Rahvusarhiivis, %
Koguhulk 2019 lõpu seisuga 9 700 598 arhivaali
Arhivaalide kättesaadavus veebis, miljonit
kujutist
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9

15

89

89

89

89

19,5

20,9

21

23

2022

2023

2024

89

89

89

23

23,5

24

sihttase
Täpsustub 2021

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
1758
5789 5000 5000 5000 5000 5000
(inimest aastas)*
Rahvusarhiivi virtuaalse uurimissaali külastuste
arv (mln korda)

1,2

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Rahvusarhiivi teadus-publikatsioonide arv (tk.
9
8
7
7
7
7
7
aastas)
* 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)
2021 2022 2023 2024

Meede/ Tegevus/ Tulemus

Meede 1.Ühiskonna dokumentaalse mälu kestlik säilitamine, kasutamine ning kodanike
õiguste tõendamine
Tegevus 1.1 Arhivaalide kogumine ja säilitamine ja nendele juurdepääsu tagamine
Tegevusega kaetakse arhiiviseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud arhiivinduse valdkond.
Kultuuripärandi massdigiteerimise projektis (2018-2023 kultuuripärandi digiteerimise tegevuskava) osaleb
Rahvusarhiiv kolme alamtegevusega: 1) dokumendipärandi digiteerimisel „Jäägem eestlasteks aga saagem ka
eurooplasteks (1860-1920)“ 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 rikastatakse üldharidus- ja kõrgkoolide ajalooõpetust arhiiviallikatest
pärineva teabega, kasvatakse tulevasi arhiivikasutajaid, populariseeritakse arhiivikogusid ja tegevusvaldkondi
ning tõstetakse ühiskonna arhiiviteadlikkust.
KOKKU KULUD* 8 498 8 297 7 977 7 856
KOKKU INVESTEERINGUD

* kuludes ei ole arvestatud amortisatsiooni

Mart Laidmets
kantsler

50

50

50

50

Lisa 11
KINNITATUD
Haridus- ja teadusministri käskkirjaga " Haridus- ja
Teadusministeeriumi 2021-2024 programmide
kinnitamine ning 2021. aasta eelarvete ja kulude
jaotuskavad "

Rahvusarhiivi eelarve jaotus

(eur)

Programm
Arhiivindusprogramm

Keeleprogramm

Meede
Tegevus
Ühiskonna dokumentaalse
Arhivaalide kogumine ja
mälu kestlik säilitamine,
säilitamine ja nendele
kasutamine ning kodanike
juurdepääsu tagamine
õiguste tõendamine

Eesti keele õppevõimaluste
loomine väliseesti
kogukondades ja välismaa
kõrgkoolides

Eesti keele õpetamise ja
säilitamise toetamine
väliseesti kogukondades
(Rahvuskaaslaste
programm 2014-2020)

Eelarve liik ja Eelarve
objekti kood
konto
Tegevuse kirjeldus
20 K
Tegevuskulud sh
liikmemaksud, ajaloo
aastapreemiad, EELK toetus,
arhiivipedagoogika

40

K

44

K

20IN005000
20SE000028
20SE000099
20

I
K
K
K

Digiteerimisega seotud
välistoetused
Majandustegevusest laekuvad
tulude kulud
Muud investeeringud
RKASele rendimaksed
Regionaalsed toetused
Väliseesti arhiiviprojektide
konkurss

Rahvusarhiiv kokku

633 290,00
145 000,00
50 000,00
2 584 000,00
8 800,00
148 000,00

8 696 090,00

Eelarve liik: 10 - arvestuslikud vahendid, 20 - kindlaksmääratud vahendid, 40 - tuludest sõltuvad kulud sh riiklik kaasfinantseering, 42 - riigisisesed
toetusprogrammid, 43 - muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud, 44- majandustegevusest laekuv tulu.
K- kulud; I - investeeringud

Mart Laidmets
kantsler

2021 eelarve
5 127 000,00

Marika Tuusis
rahandusosakonna juhataja

