
  

MINISTRI KÄSKKIRI 

11.06.2021 nr 1.1-2/21/161 

 

 

 

Haridus- ja teadusministri 27. detsembri 2020. a  

käskkirja nr 306 „Haridus- ja Teadusministeeriumi  

2021-2024 programmide kinnitamine ning  

2021. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad“  

muutmine 

 

 

Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punktide 8 ja 9 alusel ning kooskõlas 2021. aasta 

riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jaoga 2:  

 

1. Teen haridus- ja teadusministri 27. detsembri 2020. aasta käskkirjas nr 306 „Haridus- ja 

Teadusministeeriumi 2021-2024 programmide kinnitamine ning 2021. aasta eelarvete ja 

kulude jaotuskavad“ järgmised muudatused:  

 

1.1 muudan lisa 5 „Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve jaotus“ ja kehtestan 

selle uues redaktsioonis (Lisa 1); 

 

1.2 muudan lisa 6 „Kutseõppeasutuste eelarvete jaotused“ ja kehtestan selle uues 

redaktsioonis (Lisa 2); 

 
1.3 muudan lisa 7 „Rakenduskõrgkoolide eelarvete jaotused“ ja kehtestan selle uues 

redaktsioonis (Lisa 3); 
 

1.4 muudan lisa 8 „Riigi üldhariduskoolide eelarvete jaotused“ ja kehtestan selle 
uues redaktsioonis (Lisa 4); 

 
1.5 muudan lisa 9 „Riigi teadus- ja arendusasutuste eelarvete jaotused“ ja kehtestan 

selle uues redaktsioonis (Lisa 5); 
 

1.6 muudan lisa 10 „Haridus- ja Noorteameti eelarve jaotus“ ja kehtestan selle uues 
redaktsioonis (Lisa 6); 

 
1.7 muudan lisa 11 „Rahvusarhiivi eelarve jaotus“ ja kehtestan selle uues 

redaktsioonis (Lisa 7); 
 

1.8 muudan lisa 12 „Keeleameti eelarve jaotus“ ja kehtestan selle uues redaktsioonis 
(Lisa 8). 

 
2. Valitsemisala asutustel esitada käesoleva käskkirja detailsed 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) 

Liina Kersna 

minister 



Lisa  11

KINNITATUD 

Rahvusarhiivi eelarve jaotus 

(eur)

Programm Meede Tegevus
Eelarve liik ja 

objekti kood

Eelarve 

konto
Tegevuse kirjeldus 2021 eelarve

Arhiivindusprogramm

Ühiskonna dokumentaalse 

mälu kestlik säilitamine, 

kasutamine ning kodanike 

õiguste tõendamine

Arhivaalide kogumine ja 

säilitamine ja nendele 

juurdepääsu tagamine 20 K

Tegevuskulud sh liikmemaksud, 

ajaloo aastapreemiad, EELK 

toetus, arhiivipedagoogika 5 127 000,00

20 K 2020 jääk, tegevuskulud 76 540,89

40 K

Digiteerimisega seotud 

välistoetused 633 290,00

44 K

Majandustegevusest laekuvad 

tulude kulud 145 000,00

20IN005000 I Muud investeeringud 50 000,00

20SE000028 K RKAS-i remondifond 2 584 000,00

20SE000099 K Regionaalsed toetused 8 800,00

Keeleprogramm

Eesti keele õppevõimaluste 

loomine väliseesti 

kogukondades ja välismaa 

kõrgkoolides 

Eesti keele õpetamise ja 

säilitamise toetamine 

väliseesti kogukondades 

(Rahvuskaaslaste programm 

2014-2020) 20 K

Väliseesti arhiiviprojektide 

konkurss 148 000,00

20 K

2020. a jääk, väliseesti 

arhiiviprojektide konkurss 9 256,26

Rahvusarhiiv kokku 8 781 887,15

Mart Laidmets

kantsler Marika Tuusis

rahandusosakonna juhataja

Haridus- ja teadusministri käskkirjaga " Haridus- ja 

Teadusministeeriumi 2021-2024 programmide kinnitamine 

ning 2021. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad "

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


