
Korra lisa 3 

RIIGIEELARVELISE ERALDISE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi: Sihtasutus R-arhiiv 

 

2. Registrikood: 90001782  

 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): Pohla 6-3 50110, Tartu; 

+3725273717, aigi.rahi-tamm@ut.ee 

4. Taotleja arveldusarve number ja panga nimi: a/a 221014447386, Swedbank 

 

5. Riigieelarvest saadud summa: 3 000 € 

 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

Projekti eesmärgiks on andmekogu „Rahvusarhiivi isikuandmete kartoteek” sisestamise 

lõpuleviimine. Nimetatud kogu (u 1 miljon kaarti) sisaldab väärtuslikku infot paljude 

sõjalise ja poliitilise taustaga isikute kohta (nt Kaitseliit, Naiskodukaitse, Vabadussõjalaste 

Liit, Eesti Noored jmt organisatsioonidesse kuulunud; Omakaitses, saksa armees teeninud, 

rindel langenud, sõjas teadmata kadunuks jäänud ning erineval viisil represseeritud isikud). 

Projekti tulemusel valmiva andmebaasi näol on tegu uue kombineeritud allikaliigi 

loomisega, mis on kaasatav mitmete uurimisülesannete, sh sõjaajalooliste teemade 

käsitlemisse.  

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Projekti prioriteediks on andmekogu sisestustööde kiire lõpuleviimine. 2015. a eraldatud 

summa raames täienes andmebaas 7500 uue kirjega. Sõjaväelaste elukäiku kajastavad 

kirjed antakse üle Eesti Sõjamuuseumile. Järelkontrolli läbinud andmed lisatakse 

otsingumootorisse ning on kättesaadavad kodulehel https://www.rarhiiv.ee/kartoteek/ 

Andmebaas tervikuna on ette valmistamisel ülekandmiseks Rahvusarhiivi uuendatavasse 

päringusüsteemi.  

 

8. Tegelik  tulemus ja mõõtmiskriteeriumite täitmine ülevaade eelarve täitmisest ja 

projekti teostumisest (nt loengu/kohtumise/ürituse puhul peab ülevaade muuhulgas 

sisaldama toimumise aega, kohta, läbiviijat/lektorit, teemat ja sisu, osalejate arvu ja 

osalejad (nt õpilased, pensionärid vms)): 

2015. a täienes andmebaas 7500 uue kirjega, millest ohvitsere puudutav andmestik antakse 

üle Eesti Sõjamuuseumile. Andmebaasi tervikuna on tutvustatud Aigi Rahi-Tamme poolt 

erinevate akadeemiliste ettekannete raames nii Eestis kui väljaspool. Samuti on andmebaas 

pidevas kasutuses Tartu ülikooli tudengite erinevates õppetöö vormides ning 

uurimustöödes. 

 

9. Projekti  või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: Andmesisestus aastat läbivalt. 

10. Kaasfinantseerijad:  
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11. Eelarve täitmine:   

 

Tulud/kulud Kogusumma: 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering 

   eelarve/tegelik 

KM osalus 

eelarve/tegelik 

Tulude loetelu       

KM eraldis        3000 

Kulude loetelu       

Andmesisestus      2520 2679,18 

Andmebaaside 

haldamine 
    240 271,92 

Tugiteenus      240 48,90 

Kokku      3000 3000 

 

Tuludena näidatakse kõik eeldatavad tululiigid (sh toetus, liikmemaksud, müügitulu, 

piletimüük) summana ja protsentides kogusummast. 

Projekti kuludena näidatakse kõik eeldatavad kululiigid (vajadusel tuleb tabelisse ridu 

lisada). 

12. Kohustuslikud lisadokumendid: 

12.1 märgistatud kuludokumendid vastavalt  juhendile ja lepingule;  

12.3 ülevaade  projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest 

13. Aruandele võib lisada muud projekti tulemusi ja tegevusi kirjeldavad materjalid, mida 

taotleja peab vajalikuks  

 

14. Aruande esitaja kinnitab esitatud andmete õigsust 

Aruande esitaja kinnitab, et ta on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvesteeritud, tema 

suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust ja et ta on täitnud 

kõik kohustused riiklike ja kohalike maksude osas. 

 

Aruande esitaja allkirjaõigusliku esindaja andmed: 

 

Nimi ……… Aigi Rahi-Tamm ………………………………………….. 

 

Ametikoht … juhatuse liige ………………………..……………………. 

 

Allkiri ……... A. Rahi-Tamm …………………………………………… 

 

Aruande esitamise kuupäev …… 11.01.2016 …………………………… 

 

 


