SELETUSKIRI
Haridus- ja teadusministri kehtestatud toetuse andmise tingimuste muutmine eelnõu
juurde
I SISSEJUHATUS
Käskkirja muudetakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus § 16 lõike 1 alusel ning
„TeaMe+“ lisa kinnitatakse uue terviktekstina.
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna
peaekspert Pille Pikker (7350 215, pille.pikker@hm.ee). Eelnõu ettevalmistamisel on lähtutud
„TeaMe+“ tegevuste elluviija SA Eesti Teadusagentuur (edaspidi ETAG) ettepanekutest.
II EELNÕU SISU
Eelnõu seletuskiri koosneb ühest osast, milles põhjendatakse „TeaMe+“ lisas
muudatusi.

tehtavaid

1. Eelnõu punkt muudab „TeaMe+“ lisa ja kinnitab selle uue terviktekstina. Lisas tehakse
muudatused järgmistes punktides:
Tegevus 4 punktis 7.5. täpsustatakse sõnastust. Hetkel kehtiv sõnastus: „Elluviija töötab
välja ja viib ellu koolitusi uurimusliku õppe rakendamisest ning tehnoloogialase kirjaoskuse ja
loovuse arendamisest õpetajatele ja juhendajatele“.
Lauset muudetakse järgmiselt: „Elluviija töötab välja ja viib ellu koolitusi uurimusliku õppe
rakendamisest ning tehnoloogiaalase kirjaoskuse ja loovuse arendamisest koolide
uurimistööde koordinaatoritele (sh õpetajatele)“.
Muudatuse on tinginud asjaolu, et alates 2017. aastast on TeaMe+ tegevuste elluviija otsustanud
muuta õpetajatele mõeldud uurimistööde juhendamise koolituste korraldamise senist praktikat.
ETAGi senine kogemus koolituste korraldamisel näitab selgelt, et nõudlus nende koolituste
järele on Teadusagentuuri vastavasisulisele tegevusele vaatamata jätkuvalt suur ja õpetajate
hulk, keda suudetakse oma ressurssidega ära koolitada, on pigem marginaalne. Mõistlik on, et
ETAG loobub vastavate koolituste korraldamisest ja jätab selles osas põhivastutuse õpetajate
täienduskoolitusega tegelevate avalik-õiguslike ülikoolide (TÜ ja TLÜ) kanda, keskendudes ise
koolide koordinaatorite nõustamisele ja koolitamisele. (Uurimistööde koordinaator koolis on
töötaja, kelle ülesandeks on uurimistööde protsessi igakülgne korraldamine, kooli
juhendmaterjalide koostamine, uurimistööde teemade ja tehtud uurimistööde koondamine, oma
kooli õpetajate nõustamine ja koolitamine ning nii õpetajate kui õpilaste koostöö korraldamine.)
Koolide koordinaatorite nõustamise ja koolitamise rolli hetkel keegi Eestis otseselt ei täida ja
selle järele on nii koolide sõnul kui ka ETAGi hinnangul suur vajadus. Kokkulepe ETAGi
muutunud rolli kohta pandi kirja 11.11.2016 toimunud uurimistööde juhendamise koolituste
süsteemi ümarlaual, kus tõhustati Eestis hetkel toimivat süsteemi ja kus olid kaasatud kõik
seotud osapooled Eestis, k.a Haridus- ja Teadusministeerium.
Punkt 12.1. Tegevuste eelarve finantsallikate lõikes muutub seoses tegevus 4 punktis 7.5.
tehtava muudatusega. Koordinaatorite koolitamine nõuab vähem ressursse ning uurimistööde
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juhendamise koolitustele varasemalt plaanitud vahendid suunatakse muudele tegevustele.
Tegevus 4 muutmisega seoses vabanevad ressursid 36 800 euro ulatuses (otsesed
personalikulud ja nendega seotud kaudsed kulud) lisatakse tegevus 1 eelarvele, et jätkata
Rakett69 saatesarja 8. hooaja tootmist kvaliteetsel tasemel.
Punktis 12.2 korrigeeritakse kogueelarvet vastavalt punktis 7.5. ja 12.1. tehtud muudatustele.
Punktis 13.4.3 täiendatakse lauset selguse huvides järgnevalt: töötajate esinduskulud ja neile
tehtavad kingitused, v.a. seadusega ettenähtud hüvitised. Täiendus on oluline arusaadavuse
parandamiseks, kuna jätab elluviijale võimaluse viktoriinide ja loosimiste läbiviimiseks ning
võitjatele auhindade väljaandmiseks, mis oleksid antud meetme raames abikõlblikud.
Punktis 14.7 korrigeeritakse sõnastust vastavalt rakendusüksusest tulnud ettepanekule
ühtlustada maksetaotluse menetlemise aeg (mitte kauem kui 90 kalendripäeva) ja viia see
vastavusse VV määruse „Periood 2014-2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude
abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja
kord“ § 12 toodule. Oluline on ühtlustamine ka seetõttu, et toetuse saajad on erinevate skeemide
lõikes samad.
Punktis 17.5.4 muudetakse sõnastust, et oleks üheselt arusaadav, kuidas arvestatakse eelarve
muudatust.
III EELNÕU TERMINOLOOGIA, VASTAVUS PÕHISEADUSELE, SEADUSTELE JA
EUROOPA LIIDU ÕIGUSELE
Eelnõus ei esine õigusaktides varem kasutamata termineid. Eelnõus sisalduvad muudatused on
kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega, seadustega ning Euroopa Liidu õigusega.
IV EELNÕU MÕJUD JA KÄSKKIRJA RAKENDAMISEKS VAJALIKUD
TÄIENDAVAD KULUTUSED
Eelnõus tehtavad muudatused ei avalda mõju läbivatele teemadele (regionaalsele arengule,
keskkonnahoiule, kodanikuühiskonna arengule, võrdsete võimaluste tagamisele, ühtsele
riigivalitsemisele või infoühiskonna edendamisele).
Riigile ja maksumaksjale käskkirja rakendamine täiendavaid rahalisi kulutusi kaasa ei too.
Eelnõu rakendamine võimaldab tegevuste vahendeid eesmärgipärast ja efektiivsemat
kasutamist.
V TEGEVUSE JÕUSTUMINE
Käskkiri jõustub üldises korras.
VI EELNÕU KOOSKÕLASTAMINE
Eelnõu esitati kooskõlastamiseks ministeeriumidele ja Riigikantseleile eelnõude infosüsteemi
(EIS) kaudu ning arvamuse avaldamiseks SA-le Eesti Teadusagentuur ja SA-le Archimedes.
Rahandusministeerium ja Riigikantselei kooskõlastasid eelnõu märkusteta. SA Archimedes
esitas põhjendatud muudatusettepanekud, mida on ka maksimaalselt arvestatud. Täpsem info
kooskõlastuselt laekunud ettepanekute kohta on leitav kooskõlastustabelist.
Taivo Raud
teadusosakonna juhataja
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