
 

 

MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

 

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

 

 

sihtasutuse nimi: Sihtasutus Archimedes

 

registrikood: 80011561

 

 

tänava/talu nimi,

maja ja korteri number:

L. Koidula

13a

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10125

 

 

telefon: +372 6962418

faks: +372 6962426

e-posti aadress: info@archimedes.ee

veebilehe aadress: www.archimedes.ee



2

Sihtasutus Archimedes 2016. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 38

Bilanss 38

Tulemiaruanne 39

Rahavoogude aruanne 40

Netovara muutuste aruanne 41

Raamatupidamise aastaaruande lisad 42

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 42

Lisa 2 Raha 45

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed 46

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 47

Lisa 5 Muud nõuded 47

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad 48

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad 49

Lisa 8 Kasutusrent 49

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed 50

Lisa 10 Võlad töövõtjatele 51

Lisa 11 Annetused ja toetused 51

Lisa 12 Tulu ettevõtlusest 52

Lisa 13 Muud tulud 52

Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused 53

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud 55

Lisa 16 Tööjõukulud 55

Lisa 17 Muud kulud 56

Lisa 18 Muud finantstulud ja -kulud 56

Lisa 19 Seotud osapooled 56

Lisa 20 Ettemakstud toetused 57

Lisa 21 Nõuded toetuste eest 58

Lisa 22 Toetusteks saadud ettemaksed 59

Lisa 23 Toetuste kohustised 60

Lisa 24 Bilansivälised nõuded ja kohustised 61

Aruande allkirjad 63

Vandeaudiitori aruanne 64



 

3 
 

 
Sihtasutus Archimedes 
 
Majandusaasta aruanne: Tegevusaruanne 2016 
 

 
SIHTASUTUSE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED 
 

Sihtasutus Archimedes (edaspidi sihtasutus) on asutatud Eesti, Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste programmide ning 
sihtasutusele halduslepinguga pandud riiklike ülesannete raames eraldatavate vahendite ja sihtotstarbeliste eraldiste 
kogumiseks ja haldamiseks ning saadud vahendite abil Eesti haridus- ja teadussüsteemi ning noortevaldkonna 
arendamiseks. 
 

Sihtasutuse tegevuse põhieesmärkideks on oma ja talle vastavaks otstarbeks eraldatud varade või avalikel konkurssidel 
saadud vahendite valitsemise ja kasutamise kaudu: 
 

 Eesti haridus-, teadus- ja arendustegevuse süsteemi ning noortevaldkonna organisatsioonide edendamine ja 
kaasajastamine, Eesti hariduse ja teaduse populariseerimine ning koostöö tugevdamine ühiskonna teiste 
sfääridega; 

 Eesti haridus- ja teadussüsteemi ning noortevaldkonna organisatsioonide ettevalmistamine koostööks Euroopa 
Liidu struktuuridega ning osalemiseks erinevates Euroopa Liidu ja muudes programmides; 

 Euroopa Liidu ning riiklike haridus-, teaduse- arendus-, noortevaldkonna ja infoühiskonna programmide ja 
projektide ettevalmistamine, nõustamine ja vajadusel rakendamine; 

 struktuuritoetuste andmist korraldava rakendusüksuse ülesannete täitmine õigusaktidega määratud prioriteetsete 
suundade või muude valdkondade osas; 

 Eesti hariduse kvaliteedi hindamine ja edendamine. 
 
 

Juriidiline aadress, Tallinna Koidula kontor 
L.Koidula 13a 
Tallinn 10125 
tel 699 9399 
faks 697 9226 
info@archimedes.ee 
 

Tallinna Toompuiestee kontor 
Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuur (EKKA) 
Toompuiestee 30 
Tallinn 10149 
tel 640 0455 
ekka@archimedes.ee 
 
Tartu kontor 
Väike-Turu 8 
Tartu 51013 
tel 730 0324 
faks 730 0336 
tartu@archimedes.ee 
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1. ÜLDANDMED  
 

Sihtasutuse Archimedes 2016. a kaalukamad põhiülesanded olid:  
 EL koostööprogrammi Erasmus+ elluviimine haridus- ja noortevaldkonnas 
 programmperioodi 2014-2020 struktuuritoetuste rakendusüksuse ülesannete täitmine 
 riiklike struktuuritoetuste programmide elluviimine haridusvaldkonnas 
 rahvusvaheliste stipendiumiprogrammide elluviimine 
 Eesti kõrghariduse rahvusvahelised turundustegevused 
 riiklike stipendiumiprogrammide ja haridusalgatuste elluviimine 
 kõrg- ja kutseharidusasutuste kvaliteedi hindamine 
 koolitus- ja arendustegevused noortevaldkonnas 
 rahvusvahelised arendustegevused kõrghariduse kvaliteedi hindamise valdkonnas 
 haridust tõendavate dokumentide hindamine 

 
 

Personal 
31.12.2016 seisuga kehtib 127 töölepingut, aktiivses töösuhtes töötas 105 töötajat, neist 95 täis- ja 10 osalise koormusega,  
22 töölepingut on peatatud.  
 

Auditite ja kontrolltegevuste tulemused 
2015. a majandusaasta aruande raamatupidamisaruandele andis audiitorfirma Grant Thornton Rimess OÜ 2016. a 
esimeses pooles märkusteta hinnangu. 
 

2016. a teises pooles läbiti Bureau Veritas Eesti OÜ poolt läbiviidud kvaliteedijuhtimissüsteemi rahvusvahelise standardi 
ISO 9001:2008 nõuetele vastavuse järelaudit. 
 
Sihtasutuse peamised suhtarvud 
 

Suhtarvude lähteandmed: 2016 2015 2014 

Raha 23 504 069 12 997 707 9 366 427 

Käibevara 44 522 746 44 368 148 55 550 466 

Varad 44 582 443 44 424 124 56 500 168 

Lühiajalised kohustised  44 037 130 43 926 265 55 119 631 

Koguvõlgnevus 44 037 130 43 926 265 56 054 669 

Tegevustulud 31 934 344 77 300 015 83 702 282 

Tegevuskulud 31 888 825 77 251 596 83 692 530 

Omakapital 545 313 497 859 445 449 

Tööjõukulud 3 906 730 3 962 009 3 512 460 

Jagatud toetused 26 140 286 71 552 719 78 346 335 

Põhivara kulum 22 095 5 180 5 274 
Juhatuse,  nõukogu ja juhtide  tasud koos 
sotsiaalmaksuga 

479 984 522 982 483 144 

 

Finantssuhtarv Valem 2016 2015 2014 

Puhas käibekapital ehk töökapital Käibevara – lühiajalised kohustised 485 616 441 883 430 835 
Töökapitali suhe lühiajalistesse 
kohustustesse 

Tööjõukulud / lühiajalised 
kohustised 

0,09 0,09 0,06 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja Käibevara  / lühiajalised kohustised 1,0 1,0 1,0 

Maksevalmiduse kordaja Raha / lühiajalised kohustised 0,53 0,30 0,17 

Võlakordaja Koguvõlgnevus / varad 0,99 0,99 0,99 
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Tegevustulemuslikkus Tegevustulud / tegevuskulud 1,0 1,0 1,0 

Omakapitali osakaal varadest Omakapital / varad 0,01 0,01 0,01 

Tööjõukulude suhe tegevustuludesse Tööjõukulud / tegevustulud 0,12 0,05 0,04 

Efektiivsusnäitajad  
 

 
 

 

Tegevuskulude osa jagatud 
toetustesse 

Tegevuskulud / jagatud toetused * 21,9% 8,0% 6,8% 

Otseste juhtimiskulude osa 
tegevuskuludes 

Otsesed juhtimiskulud / 
tegevuskulud ** 

8,4% 9,2% 9,0% 

Tööjõukulude osa tegevuskuludes Tööjõukulud /tegevuskulud *** 68,2% 69,6% 65,8% 
 
Efektiivsusnäitajad on arvutatud Rahandusministeeriumi metoodika põhjal, mille alusel võrreldakse  toetuste jagamisega 
tegelevaid sihtasutusi. Toetuste jagamisega tegelevate sihtasutuste  grupi moodustavad sihtasutused, mis tegelevad 
peamiselt toetuste vahendamisega, vaadeldava grupi sihtasutuste tulude enamiku moodustavad sihtfinantseerimise tulud, 
omatulusid ei teenita, või teenitakse ebaolulises mahus.  

 
* tegevuskulude suhe antud toetustesse – tegevuskuludena on defineeritud ärikulud, millest on lahutatud antud toetuste ning põhivara kulumi 
ja allahindluste maht. Suhtarv näitab iga väljaantava toetuseuro kulu; 
** otseste juhtimiskulude osa tegevuskuludes – otsesteks juhtimiskuludeks on juhatuse, nõukogu ja juhtide töötasud  sotsiaalmaksudega, 
tegevuskuludena on kajastatud ärikulud, millest on lahutatud antud toetuste ning põhivara kulumi ja allahindluste maht; 
*** tööjõukulude osa tegevuskuludes – tööjõukuludena on kajastatud palgakulud koos sotsiaalmaksude ja erisoodustustega. 
Tegevuskuludena  on kajastatud ärikulud, millest on lahutatud antud toetuste ning põhivara kulumi ja allahindluste maht. 

 
 

2. EESTI KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIAGENTUUR 
 
SA Archimedes Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuur (EKKA) on juhtiv kompetentsikeskus Eestis õppeasutuste 
välise kvaliteedihindamise alal. EKKA lähtub oma tegevuses Eesti haridussüsteemi ja õppijate vajadustest, suunistest ja 
kokkulepetest Euroopa kõrg- ja kutsehariduse valdkondades, rakendab oma igapäevatöös paindlikult ajakohast ja kohalikku 
konteksti sobitatud oskusteavet ning teavitab huvigruppe välishindamise tulemustest ja nende analüüsidest.  
 

EKKA põhitegevused on: 
 Kõrgkoolide institutsionaalne akrediteerimine ja õppekavagruppide kvaliteedi hindamine 
 Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimine 
 Ekspertiisi teostamine õppe läbiviimise õiguse andmisel 
 Hindamistulemuste analüüs ning parendusettepanekute esitamine õppeasutustele ja Haridus- ja 

Teadusministeeriumile 
 Avalikkuse teavitamine hindamise tulemustest 
 Hindamisekspertide koolitamine 
 Õppeasutuste nõustamine ja koolitamine 
 Osalemine õppeasutuste välishindamisega seonduvates rahvusvahelistes võrgustikes 

Tavapärase tegevuse kõrval oli 2016. aasta EKKA jaoks ka kokkuvõtete ja tulevikuplaanide tegemise aasta. Lõppes EKKA 
eelmine arengukavaperiood 2012-2016 ning valmis uus arengukava aastataks 2017-2022. Kui esimene andis põhjust pisut 
pikema vaatega kokkuvõtete tegemiseks, siis teise vilju tuleb alles oodata. Seda enam, et alustasime 2016. aastal nii kutse- 
kui kõrghariduse uute hindamiskontseptsioonide väljatöötamist. 
 
 

2.1. KÕRGHARIDUSE KVALITEEDIHINDAMINE 
 
2.1.1. KÕRGKOOLIDE INSTITUTSIONAALNE AKREDITEERIMINE 
 
2016. aastal toimus vaid 2 institutsionaalset akrediteerimist (IA) – EELK Usuteaduste Instituut ning Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia. Algselt oli planeeritud 2016. aastasse ka EKA akrediteerimine, kuid selle lükkasime kõrgkooli taotlusel 
edasi. Põhjuseks selgusetus EKA õppehoone ümber. 
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05.02.2016 istungil otsustas hindamisnõukogu akrediteerida Tartu Kõrgem Kunstikool 7 aastaks. Nõukogu kiitis nii tõhusat 
kommunikatsioonisüsteemi kui ka õppejõudude ja üliõpilaste erakordselt aktiivset rahvusvahelist mobiilsust. Lisaks tõstis 
komisjon oma hindamisraportis esile Kõrgema Kunstikooli avalikkusele suunatud tegevused, millest suur osa keskendub 
kogukonna ja kultuurielu arendamisele. Kiituste kõrval jätkus komisjonil ka soovitusi edasiseks. Arenguruumi nähti nii 
kõrgkooli arengukavas kui tagasiside- ja seiresüsteemis. Ühtlasi soovitati senisest enam tegelda õppimise ja õpetamise 
strateegiate ajakohastamisega. 
 

13.06.2016 istungil otsustas hindamisnõukogu akrediteerida EELK Usuteaduse Instituut 7 aastaks. Hindamiskomisjon 
hindas kõiki nelja valdkonda nõuetele vastavaks, rõhutades tugevustena tänu oma ainulaadsusele instituudi olulist ja 
aktiivset rolli ühiskonnas, tugevat sidet tööandjate jt sidusrühmadega, üliõpilaskeskset lähenemist õppeprotsessis ning väga 
head praktika korraldust. Parendusvaldkondadena tõi komisjon mh esile vajaduse suurendada üliõpilaste arvu ja õpirändes 
osalemist, tagada kõigile üliõpilastele ja õppejõududele teadustöös osalemiseks võrdsed võimalused ning tegeleda 
süsteemsemalt kõrgkooli  turundamisega. 
 

Detsembris toimus hindamiskülastus EMTA-s. Hindamisnõukogu võtab EMTA osas otsuse vastu 12. märtsil 2017. 
Põhirõhk IA valdkonnas on arendustegevusel: valmistame ette uue akrediteerimisperioodi nõudeid ja korda. Liia Lauri on 
koostanud ülevaate kõrgkoolide tagasisidest senise akrediteerimisprotsessi kohta. Maiki Udam on kokku pannud ülevaate 
rahvusvahelistest suundumustest kõrgkoolide institutsionaalselt hindamisel. 
Kõrgkoolide institutsionaalse akrediteerimise uue perioodi põhimõtete ja korra  kavandamiseks moodustas EKKA juhataja 
oma 16.12.2016 käskkirjaga töörühma, millesse on delegeerinud oma esindajad välise kvaliteedihindamise peamiste 
huvipoolte (kõrgkoolid,  üliõpilaskond, tööandjad, HTM, EKKA) esindajad. 
 

2.1.2. ÕPPEKAVAGRUPPIDE KVALITEEDI HINDAMINE (ÕKH) 
 

Hindamisnõukogu võttis vastu otsused õppekavagruppide kvaliteedi hindamise kohta istungid toimusid 05.02, 15.03, 28.03 
2016, 13.06.2016, 15.09.2016 ja 11.11.2016 Hindamisnõukogu võttis vastu otsused järgmiste õppekavagruppide osas:  
1) Euroakadeemia keelte ja kultuuride õppekavagrupi kvaliteedihindamine;   
2) Tallinna Ülikooli keelte ja kultuuride õppekavagrupi kvaliteedihindamine;   
3) Tartu Ülikooli keelte ja kultuuride õppekavagrupi kvaliteedihindamine;   
4) Tallinna Tehnikakõrgkooli transporditeenuste õppekavagrupi kvaliteedihindamine;   
5) Tallinna Tehnikaülikooli transporditeenuste õppekavagrupi kvaliteedihindamine;   
6) Tallinna Tehnikaülikooli tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupi kvaliteedihindamine;  
7)  Eesti Maaülikool; bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi kvaliteedihindamine  
8) Eesti Maaülikool; keskkonnahoiu õppekavagrupi kvaliteedihindamine  
9) Tartu Ülikool; bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi kvaliteedihindamine  
10) Tartu Ülikool; keskkonnahoiu õppekavagrupi kvaliteedihindamine  
11) Tallinna Ülikool; psühholoogia õppekavagrupi kvaliteedihindamine  
12) Tartu Ülikool; psühholoogia õppekavagrupi kvaliteedihindamine  
13) Tallinna Tehnikaülikool; integreeritud arhitektiõppe esmahindamise kordushindamine  
14) Eesti Maaülikool; tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupi doktoriõppe kordushindamine   
15) Tartu Ülikool; füüsikalised loodusteadused ÕKH   
16) Tallinna Tehnikaülikool; füüsikalised loodusteadused ÕKH   
17) Tartu Ülikool; õigus ÕKH   
18) Tallinna Tehnikaülikool; õigus ÕKH  
19) Tallinna Ülikool; õigus ÕKH  
20) Tartu Ülikool; sotsiaalteadused ÕKH  
21) Tallinna Tehnikaülikool; sotsiaalteadused ÕKH  
22) Tallinna Ülikool; sotsiaalteadused ÕKH   
23) Tallinna Tervishoiu Kõrgkool; Tervishoid  
24) Tallinna Tervishoiu Kõrgkool; Meditsiin ÕKH  
25 ) Tartu Tervishoiu Kõrgkool; Tervishoid ÕKH   
26) Tartu Ülikool; Tervishoid ÕKH  
27) Sisekaitseakadeemia; Sisekaitse ning Ärindus ja haldus ÕKH. 
 
Hindamisnõukogu arutas 15. märtsi istungil EMTA taotlust viia õppekavagrupi kvaliteedihindamine läbi MusiQuE poolt ning 
otsustas seda toetada, kuna MusiQue hindamismetoodika ning nõuded vastavad Euroopa standarditele ja suunistele ning 
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võimaldavad hindamisnõukogu võtta vastu õppekavagrupi kvaliteedi hindamise otsus. 
 

Hindamisnõukogu võttis 13. juuni istungil vastu Eesti Maaülikooli veterinaaria õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsuse. 
EMÜ esitas 24.09.2013 EKKA-le taotluse asendada EKKA poolt läbiviidav veterinaaria õppekavagrupi kvaliteedihindamine 
Euroopa Loomaarstiharidust Andvate Õppeasutuste Assotsiatsiooni (EAEVE) poolt läbiviidava kvaliteedihindamisega. 
23.10.2013 otsustas EKKA hindamisnõukogu Eesti Maaülikooli taotluse rahuldada ning kooskõlastada EAEVE pädeva 
hindamisasutusena viima läbi kõrgkooli veterinaaria õppekavagrupi kvaliteedihindamist. Hindamiskülastus EMÜs toimus 
16.-20.11.2015. 
 

15.09 kiitis kõrghariduse hindamisnõukogu heaks vaidekomisjoni moodustamise EKKA juurde. 
 

24.03 tuli kokku peamiste sidusrühmade esindajatest (ülikoolid, HTM, ETAG, EÜL) koosnev töörühm, mille ülesanne on 
välja töötada doktoriõppe kvaliteedi hindamise regulatsioon. Hindamisnõukogu kinnitas regulatsiooni 13.06 istungil. 
2016. aasta jooksul viis EKKA läbi 26 õppekavagruppide kvaliteedihindamist. Teise poolaasta hindamiste osas võtab EKKA 
kõrghariduse hindamisnõukogu otsused vastu 12. märtsi 2017 istungil. 
Vaata lähemalt: Kõrghariduse hindamisnõukogu istungite protokollid ja hindamiskomisjonid. 
 
 

2.2. KUTSEÕPPE ÕPPEKAVARÜHMADE AKREDITEERIMINE 
 

Veebruaris toimusid I poolaasta hindamisekspertide koolitused.  
2016. aasta I poolaastal toimus 9 kutseõppeasutuse õppekavarühma akrediteerimist; II poolaastal on plaanis 8 õppeasutuse 
õppekavarühma akrediteerimine vastavalt  ajakavale, mis on kättesaadav EKKA kodulehel.   
Hindamisnõukogu istungid toimusid 24.05.2016, 16.06.2016 (elektroonilise hääletamise teel) ja 16.11.2016.  
 

Hindamisnõukogu võttis vastu otsused järgmiste õppekavarühmade osas:  
1) Väike-Marja Õppekeskuse kaubanduse õppekavarühma akrediteerimine;  
2) Järvamaa Kutsehariduskeskuse kaubanduse õppekavarühma akrediteerimine;  
3) Võrumaa Kutsehariduskeskuse kaubanduse õppekavarühma akrediteerimine;  
4) Narva Kutseõppekeskuse kaubanduse õppekavarühma akrediteerimine; 
5) Narva Kutseõppekeskuse toiduainetöötluse õppekavarühma akrediteerimine;  
6) Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli toiduainetöötluse õppekavarühma akrediteerimine;  
7) Pärnumaa Kutsehariduskeskuse mehaanika ja metallitöötluse õppekavarühma akrediteerimine;  
8) Sillamäe Kutsekooli mehaanika ja metallitöötluse õppekavarühma akrediteerimine;  
9) Võrumaa Kutsehariduskeskuse ehituse õppekavarühma akrediteerimine.  
10) Tallinna Tööstushariduskeskuse kaubanduse õppekavarühm  
11) Valgamaa Kutseõppekeskus kaubanduse õppekavarühm  
12) Eesti Merekooli merenduse õppekavarühm   
13) Tallinna Balletikooli muusika ja esituskunstide õppekavarühm  
14) Tallinna Kopli Ametikooli aianduse õppekavarühm  
15) Sisekaitseakadeemia vara- ja isikukaitse õppekavarühm.  
 

2016. aasta hindamistulemuste põhjal on kutsehariduses järgmised tugevused: Aktiivne õppekavaarendus, uued õppekavad 
on rakendatud, nii jätku- kui esmaõppes; Pädevad ja pühendunud õpetajad; Spetsiifilise õppe kompetents (erialane või 
õppijate sihtgrupp; rahvusvaheline õpe /TBK); Õppe pakkumine töötavatele õppijatele; Koostöö omas valdkonnas. Kuna 
hinnati üsna spetsiifilisi õppekavarühmi, ilmnesid mitmed parendusvaldkonnad, mida varasematel aastatel ei ole sedavõrd 
selgelt välja toodud: õppekavarühm ei ole jätkusuutlik, nt koolipõhine & kutsealane eelkoolitus lõppemas, töökohapõhine 
õpe on lühiajaline;  õppevormid ja -liigid ühekülgsed; koostöö tööandjatega on formaalne, piirdub praktikakorraldusega; kooli 
arengukava ei kajasta õppekavarühma arenguid, puudub perspektiiv; turundustegevus on nõrk. Vaata 
lähemalt: Kutsehariduse nõukogu istungi protokollid.  
 

EKKA juhataja korraldusega nr 5-15/20/2016/ moodustati kutseõppe akrediteerimise arendustöörühm sidusrühmade 
esindajatest. Töörühma ülesanne on analüüsida õppekavarühmade akrediteerimise eesmärgi, korralduse, nõuete ja 
kriteeriumide vastavust Eesti elukestva õppe strateegia eesmärkidele ning töötada vajadusel välja muudatusettepanekud; 
teha vajadusel ettepanekud Haridus- ja Teadusministeeriumile kutseõppeasutuse seaduse  muutmiseks.  
EKKA töötajad käisid 3 kuu jooksul kokku 12 kutseõppeasutuses, et saada tagasisidet kutseõppe õppekavarühmade 
akrediteerimise senisele protsessile. Kokkuvõte tagasisidest on sisend arendustöörühmale. 2016. aasta jooksul toimus 7 

http://ekka.archimedes.ee/hindamisnoukogu-istungite-protokollid/
http://ekka.archimedes.ee/korgkoolile/oppekavagrupi-kvaliteedi-hindamine/hindamiskomisjonid/
http://ekka.archimedes.ee/wp-content/uploads/2016_%C3%95KR_Ajakava2.pdf
http://ekka.archimedes.ee/kutsehariduse-hindamisnoukogu-istungite-protokollid/
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arendustöörühma koosolekut. Kutseõppe akrediteerimise uus kontseptsioon oli aasta lõpuks kõigi osapooltega 
kooskõlastatud. 2017. aasta töötab ekspertrühm välja hindamiskriteeriumid ja – metoodika. 
 

2.3. RAHVUSVAHELINE VÕRGUSTIKUTÖÖ 
 

Moldova agentuuri ANACIP ettepanekul esitas EKKA arenguprojekti taotluse Välisministeeriumile, mille sisu on Moldova 
ekspertide koolitamine ja koolitusmetoodika väljatöötamine. Välisministeerium rahuldas EKKA taotluse ja viidi 2016. aasta 
sügistalvel edukalt ellu. 
 

Jätkub Aserbaidžaani Twinning projekt Eesti ja Soome ekspertide osalusel. Senised missioonid on olnud igati tulemuslikud. 
2016. aastal võõrustas EKKA kahel korral aserite delegatsioone, kes Aserbaidžaani Twinning projekti raames tegid 
õppevisiidid Eestisse.  
 
18.05.16 võõrustas EKKA külalisi Armeeniast, kes tegid õppevisiidi Eestisse Armeenias toimuva Twinning projekti raames 
eesmärgiga tutvuda Eesti kõrg- ja kutsehariduse välishindamise süsteemiga. 
Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga viis EKKA läbi töövarju projekti, mille eesmärgiks oli võimaldada ASEM Aasia 
riikide kõrghariduse kvaliteedi eest vastutavate asutuste kahel töötajal külastada EKKAt, tutvuda nii Euroopa kõrghariduse 
välishindamise praktikate kui EKKA tegemistega ning osaleda vaatlejana ühel hindamiskülastusel. Kandidaatide hulgast 
valiti töövarjuks kaks inimest – üks Vietnami Haridusministeeriumist ja teine Tai kvaliteediagentuurist –, kes veetsid Eestis 
kaks nädalat (01.-15.05.2016). Projekt oli edukas ja seda rahastas HTM.  
Heli Mattisen osales Saksamaa kvaliteediagentuuri ACQUIN hindamiskomisjonis. Tegemist oli kvaliteediagentuuri 
välishindamisega, mille viis läbi Saksamaa keskne Akkreditierungsrat. Samuti kuulus Heli Mattisen komisjoni, mis hindas 
Kasahstani sõltumatut kvaliteediagentuuri IQAA. IQAA hindamise viis läbi ENQA. Maiki Udam osales Eesti esindajana 
ASEM riikide First Expert Group Meeting on Interregional Credit Transfer Mechanism and Learning Outcome System Hiinas 
ning eksperdina Prantsusmaa kvaliteediagentuuri hindamises, mida viis läbi ENQA. 
 

 
2.4. EKKA ARENGUKAVA 2012-2016 TÄITMINE NING 2017-2022 ARENGUKAVA KINNITAMINE  
 

6. jaanuaril toimus hindamisnõukogude ühisistung, millel hindamisnõukogud  andsid hinnangu kogu 2012-2016 arengukava 
täitmisele ning kooskõlastasid EKKA arengukava 2017-2022. Eelmise arengukava täitmine oli nõukogude hinnangul igati 
edukas, täielikult või põhiosas said täidetud kõik 4 eesmärki. Eriti edukaks tuleb pidada rahvusvahelist tegevust, kus EKKA 
selgelt ületas planeeritu. Peamine parendusvaldkond on kommunikatsioon laiema avalikkuse suunal, mille eesmärk oleks 
see, et laiem avalikkus on jätkuvalt teadlik kõrg- ja kutsehariduse kvaliteedihindamise  toimumisest ning selle peamistest 
tulemustes. 
 
2017-2022 arengukava märksõnad on „tõhusus“ ja „mõjusus“, nendest märksõnadest lähtuvalt töötatakse koos 
sidusrühmade esindajatega välja ka kõrg- ja kutsehariduse kvaliteedihindamise uuendusi. 
 
 

2.5.UURINGUD JA PUBLIKATSIOONID 
 

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur viis läbi uuringu, mis käsitleb kõrgkoolitöötajate hoiakuid välishindamise 
suhtes. Kvantitatiivset ja kvalitatiivset meetodit kombineerides võeti uurimise alla kõrgkoolide töötajate poolt tajutud 
välishindamise positiivne ja negatiivne mõju, samuti uuriti mõju nii süsteemi kui ka indiviidi tasandil. Meil on hea meel  saata 
teile uuringu põhjal valminud artikkel, mis ilmus ajakirjas Higher Education. The International Journal of Higher Education 
Research käesoleva aasta aprillis. http://link.springer.com/article/10.1007/s10734-016-0001-4 
 
Valminud on valdkondlikud kokkuvõtted kutseõppe õppekavarühmade hindamistulemustest järgmiste õppekavarühmade 
lõikes: Disain ja käsitöö; Puitmaterjalide töötlus; Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; Tervishoid ja sotsiaalteenused. Liia 
Lauri koostas ülevaate õppekavagruppide kvaliteedi hindamiste senistest tulemustest: Lauri, Liia (2016) Eesti kõrghariduse 
tugevused ja arenguvajadused õppekavagruppide kvaliteedihindamise tulemuste taustal ning publitseeris koos Mati 
Heidmetsaga artikli kõrgkoolide infokultuuri kohta: Lauri, Liia; Heidmets, Mati; Virkus, Sirje (2016). The information culture of 
higher education institutions: the Estonian case. Information Research, 21(3), paper 722. 
EKKA toimetas ja avaldas nii trükis kui veebiversioonis Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standardite ja 
suuniste tõlke eesti keelde. EKKSSiga on võimalik tutvuda siin. 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10734-016-0001-4
http://ekka.archimedes.ee/wp-content/uploads/%C3%95KH-kokkuv%C3%B5te-2015veebi.pdf
http://ekka.archimedes.ee/wp-content/uploads/%C3%95KH-kokkuv%C3%B5te-2015veebi.pdf
http://informationr.net/ir/21-3/paper722.html
http://informationr.net/ir/21-3/paper722.html
http://ekka.archimedes.ee/wp-content/uploads/Archimedes_et_3472_ESG_EE_toim_korr_00.pdf
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3. AKADEEMILISE TUNNUSTAMISE AGENTUUR 
 
SA Archimedes akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) tegutseb vastavalt kõrgharidust 
tõendavate ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate kvalifikatsioonide Euroopa regioonis tunnustamise konventsioonile 
(Lissabon, 1997), Euroopa Nõukogu ja UNESCO koostöövõrgu ENIC ning Euroopa Komisjoni koostöövõrgu NARIC 
põhimõtetele ja Eesti Vabariigi õigusaktidele.  
 

Agentuuri peamised ülesanded on: 
 välisriigi kõrgharidust tõendavate ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate kvalifikatsioonide hindamine, 

vastavuse määramine ja tunnustamiseks ettepanekute tegemine; 
 Eesti kõrgharidussüsteemi, kõrgkoolide ja kvalifikatsioonide kohta käiva teabe andmine; 
 välisriigi kõrgharidussüsteemide, kõrgkoolide ja kvalifikatsioonide kohta käiva teabe andmine; 
 kutsealasele tunnustamisele kaasaaitamine vajaliku informatsiooni andmise kaudu; 
 rahvusvaheliste tunnustamisalaste õigusaktide täitmise rakendamisele kaasaaitamine; 
 osalemine Eesti kõrgharidussüsteemi arendamisel. 

 

3.1. KVALIFIKATSIOONIDE HINDAMINE JA TUNNUSTAMINE 
 
Välisriigi kvalifikatsioonide hindamine ning tunnustamiseks ettepanekute tegemine on agentuuri üks põhitegevus. 
Hindamise eesmärgiks on välisriigi kvalifikatsioonile vastavuse määramine ning tööandjatele, kutsealase 
tunnustamise pädevatele asutustele ja õppeasutustele tunnustamiseks vajaliku teabe andmine. 
 

Agentuurile esitati 2016. aastal hindamiseks ja vastavuse määramiseks 2319 kesk- ja kõrgharidust tõendavat 
dokumenti kokku 107 välisriigist (vt lisa). Enim esitati 2016. aastal taotlusi Venemaa (321 taotlust), Ukraina (286), 
Nigeeria (251), Bangladeshi (233) ja Suurbritannia (118) kvalifikatsioonide hindamiseks. Asutustest on suurimad 
hindamise taotlejad Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool ja Euroakadeemia. Tööandjatest 
esitavad hindamistaotlusi peamiselt ministeeriumid, Riigikantselei ja Terviseamet. 
 

 
Joonis. Agentuurile hindamiseks esitatud välisriigi kvalifikatsioonide arv 2012-2016. 
 

3.2. HARIDUS- JA TUNNUSTAMISALASE TEABE ANDMINE 
 
Välisriigi kvalifikatsioonide hindamise ja vastavuse määramise kõrval on agentuuri teine peamine ülesanne anda teavet 
Eesti ja välisriigi haridussüsteemidest ja kvalifikatsioonidest. Teabe andmiseks on korraldatud koolitusi ja seminare ning 
vastatud päringutele. 

Päringutele vastamine 
 

Välisriikide ja Eesti haridussüsteemide, kõrgkoolide, kvalifikatsioonide, tunnustamist reguleerivate õigusaktide, 
tunnustamispõhimõtete ja muu kõrghariduse või tunnustamisega seonduva kohta käiva teabe andmiseks on vastatud 
kirjalikele ja suulistele järelepärimistele. 2016. aastal tehti keskusele 1234 kirjalikku järelepärimist, sh välisriikide asutuste ja 
eraisikute poolt Eesti haridussüsteemi, kutsealase tunnustamise või kvalifikatsioonide kohta 234 päringut (vt. lisa). 
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Joonis. Agentuurile esitatud kirjalike päringute arv 2012-2016. 
 

Enim järelepärimisi tehti Suurbritannia (116 päringut), Venemaa (67), USA (33), Taani (32), endise NSV Liidu (32), Hollandi 
(31) ja Saksamaa (27) kõrgharidussüsteemide, õppeasutuste ja kvalifikatsioonide kohta. Paljud tööandjad ja 
diplomiomanikud pöörduvad keskuse poole, et saada kinnitust varasemas haridussüsteemis antud kvalifikatsiooni 
vastavusele. 

Riiklik õppelaen 
 

Agentuur kontrollib välisriigi kõrgkoolides õppivate isikute riikliku õppelaenu taotluse korral välisriigi õppeasutuse staatust 
ning õppeasutuse ja selle õppekava vastavust õppelaenu saamiseks kehtestatud tingimustele. Andmed esitatakse Haridus- 
ja Teadusministeeriumile. 

Välisriigi kõrgkoolis õppimise kinnitamine ajateenistusse kutsumise edasilükkamiseks 
 

Agentuur kontrollib Kaitseressursside Ameti taotlusel tõendeid, mis kinnitavad immatrikuleerimist välisriigi õppeasutusse. 
Ülesandeks on kontrollida, kas välisriigi õppeasutus on legaalne, kinnitada õpingute tase ja õppekava nominaalkestus. 
 

3.3. KUTSEALANE TUNNUSTAMINE 
 

Kutsealase tunnustamise osas täidab agentuur tugikeskuse ülesandeid. Koostöös pädevate asutuste ja teiste 
tugikeskustega antakse teavet välisriigi kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta Eestis. Tugikeskuse koduleht koondab 
baasinfo tunnustamise põhimõtete, Eestis reguleeritud kutsete ning pädevate asutuste kohta. Koduleht hoitakse 
ajakohasena koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.  
 

2016. aastal esitati agentuurile 20 kutsealast tunnustamist puudutavat kirjalikku päringut 10 riigist. Sarnaselt eelmistele 
aastatele moodustasid päringutest olulise osa küsimused tervishoiutöötajate (arst, hambaarst, ämmaemand, õde) ja 
õpetajate kutsealase tunnustamise kohta.  
 

Aastatel 2012-2016 on agentuurile esitatud kokku 192 kirjalikku kutsealase tunnustamise küsimust. Tervishoiu reguleeritud 
kutsete kohta on sel perioodil esitatud 72 päringut ning õpetajate (sh alusharidus) kutsekvalifikatsiooni kohta oleme saanud 
47 päringut. Viimasel viiel aastal on kirjalikke päringuid esitatud 37 riigist. Kõige enam on küsimusi esitatud Eestist (76), 
Ukrainast (20) ning Hispaaniast ja Venemaalt (12). 
 

AASTA KOKKU sh tervishoiu-
töötajad 

sh õpetajad sh füsio-
terapeudid 

sh psühho-
loogid 

Muu 

2012 49 14 15 7  13 
2013 26 9 5  2 10 
2014 73 29 12 3 10 19 
2015 24 10 9   5 
2016 20 10 6   4 
KOKKU 192 72 47 10 12 51 

 
Tabel: Ülevaade aastatel 2012-2016 agentuurile esitatud päringutest  kutsekvalifikatsiooni tunnustamise küsimustes. 
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3.4. RAHVUSVAHELINE TEGEVUS 
 

Agentuuri töötajad osalesid mitme rahvusvahelise organisatsiooni juures tegutseva büroo, töörühma või komitee töös. 

Lissaboni tunnustamise konventsiooni komitee 
 

Agentuuri juhataja on Lissaboni tunnustamise konventsiooni komitee büroo liige. Büroo ülesandeks on jälgida konventsiooni 
rakendamist ja valmistada ette konventsiooniga seonduvaid lisadokumente. Büroo valmistas komitee koosolekuks, mis 
toimus 29.02 Pariisis, ette konventsiooni lisadokumendi ühiskraadide tunnustamise kohta, konventsiooni rakendamise 
monitooringu raporti ja tööplaani kuni 2018. aastani. 
 

Septembris alustas büroo pagulaste kvalifikatsioonide tunnustamise lisadokumendi kavandi koostamist ning töötab välja 
juhendeid ENIC/NARIC keskuste kodulehtede sisu ja infomaterjalide koostamiseks. 

Ülemaailmse konventsiooni väljatöötamise komitee 
 

Maikuus alustas tööd UNESCO juurde loodud ülemaailmse tunnustamise konventsiooni väljatöötamise komitee, mille 
ülesandeks on koostada 2017. aasta lõpuks konventsiooni kavand, mis hõlmab kõiki maailma regioone. Komitee, mille töös 
osaleb ka agentuuri juhataja, kohtumised toimusid Pariisis ja Roomas. 

ASEM tunnustamise töörühm 
 

ASEM (Asia-Europe Meeting) tunnustamise töörühma ülesandeks on luua vahendid regioonidevahelise kvalifikatsioonide 
tunnustamise deklaratsioonis nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldas 
agentuur 14.-16.04 töörühma koosoleku Tallinnas, kus põhiteemadeks olid tunnustamise juhendraamatu koostamine, Aasia 
koostöövõrgu kodulehe arendamine ja piiriülese kõrghariduse kvaliteedi hindamine. 

Koostöö Baltimaade ENIC/NARIC keskustega 
 

Iga-aastane Baltimaade ENIC/NARIC keskuste kohtumine toimus 28.-29.01 Riias. Arutati töökorraldust keskustes, 
doktorikraadide tunnustamist, pagulaste kvalifikatsioonide hindamist, Lissaboni tunnustamise konventsiooni täitmise 
monitooringu tulemusi ja tutvustati projekte, milles osaletakse.  
 

3.5. OSALEMINE PROJEKTIDES 
 

Jätkati tööd Baltimaade automaatse tunnustamise projekti AURBELL ülesannete täitmiseks. Eesmärgiks oli analüüsida 
kolme Balti riigi kõrgharidussüsteemide sarnasusi ja leida võimalusi kõrghariduskvalifikatsioonide automaatseks 
tunnustamiseks. Projekt lõppes konverentsiga 21.03 Riias ning koostati projekti raport ning tehti ettepanekud 
haridusministeeriumitele. Valmis kvalifikatsioonide automaatse tunnustamise kokkuleppe kavand. 
 

Agentuur on partneriks kolmele Euroopa Komisjoni NARIC projektile: 1) FRAUDOC, mille ülesandeks on koguda teavet 
diplomiveskite ja võltsdiplomite kohta ning koostada koostöövõrgustikele juhendmaterjalid; 2) SCAN-D2, mille ülesandeks 
on täiendada Euroopa kõrgkoolide diplomite näidiste andmebaasi ja 3) ISOBAQ, mille raames kogutakse Bologna-eelsete 
kvalifikatsioonide tunnustamise alaseid õigusakte ja dokumente ning koostatakse vastav andmebaas. 
 

3.6. KOOLITUSED 
 

Agentuur korraldas novembris kvalifikatsioonide hindamise ja akadeemilise tunnustamise alase koolituse Eesti kõrgkoolide 
välisüliõpilaste vastuvõtuga seotud töötajatele, andes põhjalikuma ülevaate India ja Ukraina haridussüsteemidest ja 
kvalifikatsioonide tunnustamisest. 
 

Agentuuri juhataja osales TWINNING programmi raames 5-päevasel ekspertmissioonil Aserbaidžaanis. Missiooni eesmärk 
oli anda teavet ja nõustada Aserbaidžaani pädevaid asutusi välisriigi kvalifikatsioonide hindamise ja tunnustamise 
küsimustes ning anda nõu Aserbaidžaani ENIC keskuse arendamiseks. 
 

Bernis korraldati Šveitsi ENIC keskuse kutsel 22. novembril 1-päevane koolitus Šveitsi kõrgkoolidele Venemaa, Ukraina ja 
Valgevene haridussüsteemidest ja kvalifikatsioonide hindamisest. 
Veebruaris viibis Rootsi ENIC/NARIC keskus kahepäevasel õppevisiidil Eesti ENIC/NARIC keskuses, kus eesmärgiks oli 
saada põhjalikum ülevaade Eesti kutseharidusest ja erinevatel aegadel välja antud kvalifikatsioonidest. Õppevisiidil külastati 
ka Tallinna Polütehnikumi. 
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4. HARIDUSE RAHVUSVAHELISTUMISE AGENTUUR  
 

SA Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuur katab kaht peamist tegevusvaldkonda:  
1. riiklike haridusprogrammide ja –algatuste menetlemine haridus- ja teadusministeeriumi tellimisel ning kooskõlas 

ministeeriumi ja sihtasutuse vaheliste halduslepingutega;  
2. Euroopa Komisjoni, Põhjamaade Ministrite Nõukogu jt rahvusvaheliste haridusprogrammide koordineerimine, 

kaasa arvatud Erasmus + haridusvaldkonna riikliku agentuuri ülesannete täitmine.  
 

4.1. RIIKLIKUD HARIDUSPROGRAMMID JA STIPENDIUMISKEEMID 
 

KRISTJAN JAAGU PROGRAMM 
 

Programmi eesmärgiks on toetada Eesti kõrgkoolide üliõpilaste või Eesti päritolu välisülikoolide üliõpilaste välisõpinguid ja 
akadeemilise personali konverentsikülastusi või lühiajalist enesetäiendamist välisriikides.  

Välissõidud (3 kuni 21-päevased välissõidud) 
 

2016. a toimunud 4 voorus määrati stipendium kokku 214 taotlejale 450-st  (2014 aastal samal ajal 168/413; 2015 – 
254/426), kellest valdav enamus olid doktorandid (184). Magistrante oli 9, teadureid ja õppejõude 11. Ülejäänud 10 olid arst-
residendid ning integreeritud õppekavadel õppivad üliõpilased. Tartu Ülikooli üliõpilased on endiselt kõige aktiivsemad 
stipendiumite kasutajad (139 stipendiaati). Järgnevad Tallinna Tehnikaülikool (30) ja Tallinna Ülikool (16). Välisülikoolides 
õppivaid tudengeid on stipendiaatide hulgas 4.  
 

Enim stipendiaate õpib järgnevatel õppesuundadel:  
 füüsikalised loodusteadused,  
 bioteadused  
 sotsiaal- ja käitumisteadused.  

 

Välissõidu stipendiaatide seas olid 2016. õppeaastal populaarseimad sihtriigid Ameerika Ühendriigid (39 stipendiaati), 
sellele järgnes Suurbritannia (16) ja Saksamaa (16 stipendiaadiga). Keskmine väljamakstud stipendiumisumma oli 1019 
eurot. USA-s oli keskmine toetussumma 1019 eurot, Suurbritannias 1013 eurot ja Saksamaal 1016 eurot. 

 

Valdav enamus stipendiaate kasutas toetust konverentsidel suulise või posterettekandega esinemiseks. 

Osaline õpe (kuni 5-kuulised välisõpingud) 
 

Osalise õppe stipendiumiskeemis on taotluste koguarv vähenes peaaegu 30%. Nõuetekohaseid taotlusi laekus 2016. aastal 
toimunud taotlusvoorudes kokku 72 (2015. a 96). Toetus eraldati 39 stipendiaadile (2014. aastal – 44; 2015-41). 
 

39-st stipendiumist eraldati Tartu Ülikooli tudengitele 17, Tallinna Tehnikaülikooli tudengitele 14, Tallinna Ülikoolile 3,  Eesti 
Maaülikoolile ja Eesti Kunstiakadeemiale 2 ning 1 stipendium on läinud EELK Usuteaduse Instituuti. Õppesuundade lõikes 
on populaarsed humanitaaria, bioteadused,  füüsikalised loodusteadused ja tehnikateadused. 
 

Kui 2015. aastal olid populaarseimad sihtriigid Rootsi, Ameerika Ühendriigid ja Hispaania, siis 2016. aastal olid nendeks 
Saksamaa, Soome ja Norra.  

Tasemeõpe (Kuni 1 akadeemiline õppeaasta ulatuses) 
 

Tasemeõppe stipendiumi 1. mai tähtajaks esitati 42 ja saadeti hindamisele 41 taotlust (2015. a 54). 9 taotlust oli 
doktorantidelt ja 32 taotlust magistrantidelt. 27 hindamisele saadetud taotlustest olid juba välisülikoolis õppivatelt tudengitelt 
ja ainult 14 Eestis ülikoolides õppivatelt tudengitelt. Populaarsemad sihtriigid olid Rootsi, Suurbritannia, Belgia ja Ameerika 
ühendriigid. Iga taotlust hindas kaks valdkonna eksperti. Hinnati eelnevat uurimistööd, tööplaani, valitud välisülikooli, 
soovitus- ja motivatsioonikirja.  
 
Sellel aastal otsustati rahuldada õppemaksu hüvitamise taotluseid. Stipendiaatideks valiti 28 (2015. a 25).  taotlejat. 
Stipendiaatide koguarvu suurusjärk on jäänud viimasel viiel õppeaastal samaks. Kõige enam toetusi eraldati kunstide,  
sotsiaal- ja käitumisteaduste ja humanitaaria valdkonna stipendiaatidele. 
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Nõukogu määras stipendiumid 24 taotlejatele, nendest 18 on magistrandid, enamik nendest juba õpib  välismaal.  Neli 
üliõpilast jätkab õpinguid Rootsis, kolm valis Belgia. Keskmine aastane toetusesumma on 12955 eurot (sisaldab 
õppemaksu), keskmine toetusperiood on 9 kuud 

Kristjan Jaagu doktorantuur välismaal  
 

2016. a oli taotluste arv üsna hea - laekus 17 taotlust. Võrdluseks 2015. a esitati 13 taotlust, 2014. a – 22, 2013. a 12, 2012. 
a 16  ning 2011. a 27 taotlust.  Programmi rakendamise algusest 2002. aastal kuni tänaseni on toetatud kokku 153 tudengi 
välisõpinguid, lisaks 12 Euroopa Ülikoolide Instituudi doktoranti. Sel  aastal  määrati stipendium 7 stipendiaadile.  
 

2016. a seisuga on lõpetamiseni jõudnud 87 stipendiaati. Lepingulised kohustused on loetud täidetuks kokku 19 
stipendiaadil. Kokku on alates 2002. aastast katkestanud doktoriõpingud 19 stipendiaati; Õpingute pikendamise õigust on 
2016. aasta lõpu seisuga kasutamas 13 üliõpilast.  
  
Õppesuundade jaotuses on uute stipendiaatide hulgas edukaimad sotsiaal- ja käitumisteaduste õppesuuna taotlejad (3). 
Populaarsem sihtriik 2016. a oli Suurbritannia, kuhu asus õppima 5 tudengit. 
 

Aastate jooksul on populaarsemad riigid olnud Suurbritannia (65), Soome (41) ja Prantsusmaa (14). Kokku on toetatud 
doktorantuuri läbimist 17 erinevas riigis. 
 

Keskmine üliõpilasele makstud stipendium (s.h õppemaks) on 16/17. õppeaastal 14841 eurot (15/16 – 16905 eurot, 14/15 – 
15622 eurot, 13/14. õppeaastal 18 138 eurot).  
 

DOKTORANTUUR EUROOPA ÜLIKOOL-INSTITUUDIS (EUI) 
 

Eesti riik toetab doktoriõpinguid Euroopa Ülikool-Instituudis (European University Institute) Itaalias, Firenzes. EUI-sse 
õppima võetud doktorantidele maksab Eesti riik stipendiumi Kristjan Jaagu Doktorantuur välismaal põhimõtetel. 
 

Hetkel õpib meil EUI-s 3 stipendiaati. 
Alates 2005. a on toetatud 13 doktorandi õpinguid, kellest 7 on tänaseks doktoritöö kaitsnud. Kõik lepingulised kohustused 
on 2016. a lõpuks täitnud 3 stipendiaati. 
 

NOORE ÕPETLASE STIPENDIUM  
 

Noore õpetlase stipendium on Eesti eraettevõtjate, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutuse Archimedes koostöös 
loodud stipendiumiprogramm, mille eesmärgiks on toetada andekaid Eesti keskkoolilõpetajaid bakalaureusekraadi 
omandamisel tunnustatud välisülikoolides. 2016. a eelarve  võimaldas toetada 20 stipendiaati. Noore õpetlase stipendiumite 
eelarveks on 2016. aastal planeeritud kokku 80000 eurot. Pool sellest tuleb riigieelarvest ning teine pool kaetakse 2016. a 
laekunud eraannetuste ning stipendiumi 2015. a ülejäägi (6302,90 eurot) arvelt..   
 
2016. a konkurss ei erine mahuliselt eelmistest aastatest: tähtajaks laekus kokku 44 taotlust (2015 – 38,  2014 – 49, 2013 – 
41 ja 2012 – 4).  Nõukogu otsustas stipendiaatideks kinnitada 20 taotlejat. Eelarve jaotatakse võrdselt 4000 euro suuruste 
stipendiumitena. Kokku on aastate jooksul stipendium määratud 126 üliõpilastele. 
 

Õppesuundade jaotuses olid uute stipendiaatide hulgas edukaimad: humanitaaria (4), füüsikalised loodusteadused (4), 
sotsiaal- ja käitumisteadused õppesuuna taotlejad (2), bioteadused (2), kunstid (2) matemaatika ja statistika (2).  Aastate 
jooksul populaarsemad õppesuunad on füüsikalised loodusteadused (ca 27%) ja kunstid (ca 15%). 
 

Endiselt populaarsemaks riigiks jääb Suurbritannia (2016. a 13 stipendiaati; ca 73% koguarvust), teisele kohale  jäävad 
Ameerika Ühendriigid (2016 – 3; ca 11% koguarvust). 2016. a määrati esmakordselt stipendium õppimiseks Hollandis. 
 

 
ÕPETAJAKOOLITUSE STIPENDIUM 
 

Stipendiumi eesmärk on väärtustada õpetajaks õppimist, tunnustada õpetaja kutset Eesti ühiskonnas ning seeläbi 
suurendada õpetajakoolituse erialadele kandideerijate ja õpetajakutse omandajate arvu. 100 stipendiumi jagatakse ära 
EHISe 1. oktoobri andmete põhjal, õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavagrupi üliõpilaste koguarvude võrdlusena. 
Sihtasutus sõlmib iga kõrgkooliga partnerluslepingud koos lisadega, mille alusel kanname üle kogu perioodi eelarve. Hiljem 
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esitavad ülikoolid stipendiumite maksmise ja eelarve kasutamise kohta aruanded. Stipendiumid maksti välja peaaegu kogu 
summa ulatuses. Oli ainult 2 õppetöö katkestamist seoses akadeemilisele puhkusele minemisega.  
 

ERIVAJADUSTEGA ÜLIÕPILASTE STIPENDIUM 
 

Erivajadustega üliõpilaste stipendium on mõeldud kõigile puudega tudengitele erivajadustest tulenevate ning õpingutega 
seotud lisakulude katteks.  
 

2016. a, lähtudes määruse „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused“ muutmisest, kinnitati uus 
programmi juhend ning muudatustega laiendati erivajadustega üliõpilaste stipendiumi maksmise tingimusi. Esiteks laiendati 
stipendiumite taotlemise õigust ka Eestis viisa alusel viibivatele isikutele. Teine muudatus sätestas, et taotlemisel võetakse 
arvesse üliõpilase poolt täidetav, mitte täidetud õppekava maht.  
 

Kokku 2016. a laekus 257 taotlust. ning toetus määrati 209 üliõpilastele, ehk edukuse protsent on stabiilne. 2015. a esitati 
234 taotlust ning neist  82% rahuldati (192). 
 

ASENDUSKODULASTE KÕRGHARIDUSE OMANDAMIST TOETAV STIPENDIUM  
 

Asenduskodulaste kõrghariduse omandamist toetava stipendiumi eesmärk on toetada asenduskoduteenusel ja perekonnas 
hooldamisel viibinud üliõpilaste kõrghariduse omandamist. 2016. a esitati 20 taotlust ning nendest oli rahuldatud 14. (2015. 
a taotles stipendiumi 27 isikut, nendest 19 sai ning 2014. a määrati 15 taotlejale 23-st).  Mittekvalifitseerumise peamiseks 
põhjuseks oli taotlejate mittevastavus reeglitele (tegemist oli eestkoste või lapsendamise toimingutega).  
 

RIIKLIKUD VÄLISRIIKIDE ÜLIÕPILASTE, TEADLASTE JA ÕPPEJÕUDUDE STIPENDIUMIPROGRAMMID NING EESTI JA AMEERIKA 

ÜHENDRIIKIDE VAHELINE FULBRIGHTI AKADEEMILINE VAHETUSPROGRAMM 

Riiklik välisriikide üliõpilaste, teadlaste ja õppejõudude stipendiumide programm  
 

Programmi eesmärk on pakkuda stipendiume välisüliõpilastele, teadlastele ja õppejõududele.  Stipendiumid on avatud 
bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppeks (nii vahetus- kui ka tasemeõpe), osalemiseks  suvekoolides ning õppejõududele ja 
teadlastele, kes soovivad õppida või teha uurimus- või koostööd Eesti ülikoolide juures.  
 

2016. a toimusid suvekoolide ning üliõpilaste ja teadlaste konkursid  eraldi. See võimaldas  sügavamalt hinnata  iga 
stipendiumiliigi taotlusi ning aastaeelarvet tõhusamalt kasutada.  Eestisse sissetulevate taotluste arv on sarnane eelmise 
aastaga (2016 – 383; 2015 -337, sh suvekoolid). Laekunud taotluse hulgas olid populaarsemad päritoluriigid Ukraina (49 
taotlejat) ja Venemaa (38),  kolmandal kohal on Türgi (kes oli  eelmisel aastal kõige populaarsem (22), edasi on  India (20), 
Hiina, Leedu (mõlemad 18) ja Gruusia (17). Türgi, Ukraina, Venemaa ja India on nimetatud prioriteetriikideks ka „Eesti 
kõrghariduse rahvusvahelise tutvustamise strateegias 2015-2020“.  Umbes  78 % taotlustest on esitatud õppimiseks,  ca 18 
% suvekoolis osalemiseks ja ca 4 % teadus- ja õppetööks. Lõviosa taotlejatest  soovib õppida Tartu Ülikoolis ja Tallinna 
Tehnikaülikoolis, (vastavalt 182 ja 141). Lähtudes komisjoni otsusest on stipendium määratud 31 taotlejale. 17 stipendiumi 
on määratud õppimiseks, sh 15 magistritasemel. 9 stipendiumi on  antud  välisüliõpilastele osalemiseks suvekursustel, mille 
maksmisega toetatakse osalemist Eesti kõrgkoolide poolt korraldatavatel eesti keele ja kultuuri suvekursustel ning 
ingliskeelsete tasemeõppe õppekavadega seotud suvekoolides. 5 toetust on mõeldud välisteadlastele, kes teevad  koostööd 
Eesti ülikoolidega.  
 
Stipendiaadid on pärit näiteks Lätist, Saksamaalt, Hiinast, Indiast, Venemaalt, Keedust, aga ka Armeeniast, UKst, Kreekast 
ja mujalt. Populaarsem  sihtkoht on Tartu Ülikool.  

Eesti ja välisriikide vahelised programmid sh Eesti ja Ameerika Ühendriikide vaheline Fulbrighti akadeemiline 
vahetusprogramm 
 

Välisriikide programmi raames (Eestist väljaminevad) väljakuulutatud konkurssidele laekus 2016. a taotlusi oodatust vähem, 
vahehindamist ei toimunud ning  välisriigi partnerorganisatsioonile edastati kõik korrektsed taotlused. 
 

Sihtasutus hüvitab reisikulu Fulbrighti stipendiaatidele Eesti ja Ameerika Ühendriikide koostöölepingu  raames. 
2016. a läks välja 3 üliõpilast (Holger Saar, nanofüüsika, North Carolina State University; Ksenia Niglas, matemaatika, 
University of Michigan; Ann Arbor, Ergo Pikas, inseneriteadus (PhD), University of Berkeley California) ja 2 õppejõudu (Allan 
Niidu, Northwestern University, Illinois  ja Rene Värk US Naval War College, Rhode Island).  
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RAHVUSKAASLASTE PROGRAMMI STIPENDIUMID 
 

2016. a keele- ja tasemeõppe stipendiumite konkursile esitati kaheksa taotlust. Tasemeõppesse laekus kaks taotlust 
Kanadast ning üks taotlus Venemaalt, Hondurasest, Ameerika Ühendriikidest, Saksamaalt, Soomest ja Ukrainast. Üks 
tasemeõppesse kandideerija taotles ka keeleõppe aastat.  
 

Taotlejatest viis soovisid õppida Tartu Ülikoolis. Nii Eesti Kunstiakadeemias, Tallinna Tehnikaülikoolis kui ka Tallinna 
Tehnikakõrgkoolis soovis õppida üks taotleja. Seitse kandidaati soovis õpinguid alustada magistriõppes ja üks 
bakalaureuseõppes. Rahvuskaaslaste programmi nõukogu valis rahastamiseks välja 7 taotlust, paraku pidid kaks valitud 
stipendiaati hiljem neile eraldatud toetusest loobuma, kuna üks neist ei kaitsnud bakalaureusekraadi ning teine  ei saanud 
kõrgkooli  sisse.  
 

2016. aastal lõpetas ülikooli 7 stipendiaati ja üks lõpetas keeleaasta. 2016/2017. õ-a õpib stipendiumi toel Eesti ülikoolides 
ja rakenduskõrgkoolides kokku 20 noort, neist kolm kasutab jooksval õppeaastal akadeemilise puhkuse võimalust. Kõige 
enam õpivad üliõpilased järgmistel õppekavadel: humanitaaria (7);  bioteadused (2); tervis (2). Üks stipendiaat õpib  keelt.  
 

HÕIMURAHVASTE PROGRAMM 
 

Hõimurahvaste programmi põhieesmärk on toetada hõimurahvaste, so uurali (soome-ugri ja samojeedi) põlisrahvaste keelte 
ja kultuuride säilimist ning arengut. 2016. a kinnitati hõimurahvaste programmi uus juhend  ja toetati 10 stipendiaadi 
õpinguid, sh 9 doktoranti ja 1 magistrant, nendest 1 õpib EMTAs ja 9 Tartu Ülikoolis. Peale stipendiumi kasutamist 
esitatakse sihtasutusele aruanne. 
 

KÕRGHARIDUSE ERIALASTIPENDIUMID NUTIKA SPETSIALISEERUMISE KASVUVALDKONDADES 
 

Tegevuse „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ raames võeti üle programmis 
„Primus“ piloteeritud erialastipendiumite maksmine  2015/2016 õ-a sügissemestril alates detsembrikuust. Alates sellest on 
stipendium määratud 6191 kõrghariduse esimese ja teise astme üliõpilasele (mehi 3845) ja 8 kõrghariduse kolmanda astme 
üliõpilasele (mehi 3). 
 

Toetatava tegevuse tulemusena suurenevad üliõpilaste võimalused täiskoormusel õppimiseks riigile prioriteetsetes 
valdkondades ja edukalt nominaalõppeajaga lõpetamiseks ning suureneb vastavates valdkondades kvalifitseeritud tööjõu 
hulk. Nn ettevõtlusdoktorante 2016. a III astme toetusesaajate hulgas ei olnud, kuna III astme stipendiumite väljastamisega 
alustati alles septembrist. Ettevõtlusdoktorantide valikuprotsess on tavapärasest keerukam ja seetõttu võtab käivitamine 
tavadoktorantide stipendiumitest märksa rohkem aega. 

DORA PLUSS PROGRAMM 
 

Tegevus 1 (noorteadlaste ja magistrantide osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses) juhend kinnitati 3.05 ning 
esimene taotlusvoor toimus 10.05.2016. Tegevuse raames arendati ja täiendati stipendiumite taotlussüsteemi,  muutes 
taotlusprotsessi kasusaajate jaoks lihtsamaks ja loogilisemaks ning vähendades skeemiga kaasnevat halduskoormust. 
29.07.2016 seisuga muutus TAT ning sellele järgnevalt korrigeeriti tegevus 1 toetuste juhendeid, lihtsustamaks taotleja 
jaoks aruandekohuslust. 
 

2016. a toimus tegevuses 1.1 kokku 7 taotlusvooru ning tegevuses 1.2  4 taotlusvooru. Kokku esitati partnerite poolt 
tegevuses 1.1 toetusesaajaks 513 noorteadlast ja magistranti ning tegevuses 1.2 toetusesaajaks 55 noorteadlast. 2016 
partnerkoolidele jagatud kvoot oli vastavalt T1.1 600 toetust ja T 1.2 80 toetust.  
 

Erisus eraldatud kvoodi ning täitmise vahel tuleneb sellest, et tegevus käivitus lähtuvalt planeeritust üks kuu hiljem. Viivitus 
tulenes kogu Dora+ hilinenud käivitumisest, mistõttu ei valminud õigeaegselt taotlussüsteemis vajalikud arendused ning 
prognoositust rohkem aega võttis juhendite esmane koostamine ning kooskõlastused. 2016. a kvoodi jääki võib TAT –i 
muutumise tõttu kasutada ka aasta 2017. a alguses. 
 

Tegevus 2 (välismagistrantide ja –doktorantide ja külalisdoktorantide toetamine) alategevus 2.2 külalisdoktorantide juhend 
kinnitati 2016. a juulis ning tegevus 2.1 - välisdoktorantide ja –magistrantide juhend 2016. a oktoobris. Esimesed 
külalisdoktorandid võeti vastu juunis, välismagistrantide ja –doktorantide õpingute toetamist alustati 2016/17 õa 
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sügissemestrist. 2016. a toetati kokku 104 välismagistranti (kellest 2 loobusid) ja 9 välisdoktoranti. Toetati 13 
külalisdoktorandi õppevisiiti. 
 

Tegevus 3 (suve- ja talvekoolide toetamine) 2016. aastal suvekoole ei toetatud. Kuna Dora Pluss tegevuse algus viibis, ei 
olnud võimalik valmis saada vajalikke dokumente ega juhiseid kevade jooksul, mistõttu otsustati avada taotlusvoor sügisel, 
kus oleks partneritel võimalik taotleda toetust suve- ja talvekoolideks 2017. aastaks.  
 

Tegevus 3 juhend kinnitati koos vajalike taotlusvormidega 2016. a septembris ning perioodil 19.09-14.10.2016 viidi läbi 
esimene suve- ja talvekoolide taotlusvoor, kuhu esitati 4 taotlust (3 taotlust Tallinna Ülikoolist, 1 Eesti Kunstiakadeemiast), 
millest hindamiskomisjon lähtuvalt ekspertide hinnangust otsustas rahuldada 1 taotluse (Eesti Kunstiakadeemia). Tulenevalt 
sellest, et prognoositud eesmärki ei täidetud, korraldatakse 2017. kevadel täiendusvoor, kus saab uuesti taotleda toetust 
suve- ja talvekoolide korraldamiseks 2017. aastaks. 
 

VÄLISTURUNDUS 
 

Välisturundustegevused on kaasa aidanud Eesti kõrgkoolides tasemeõppes vastu võetud välistudengite arvu tõusule (tabel 
1.). Eestis õppivate välisüliõpilaste aastane juurdekasv on alates 2008. a stabiilselt suurenenud. Tabelis 2. on toodud Eesti 
kõrgkoolide tasemeõppesse vastu võetud ja õppivad välisüliõpilased. 
 

Tabel  -  Välisüliõpilaste vastuvõtt Eesti kõrgkoolidesse 2005-2016 

VASTUVÕTT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

rakend. KH   12 9 9 10 4 20 9 14 12 36 60 

bakal.õpe 178 147 124 127 107 171 296 395 404 486 531 471 

magistriõpe 57 36 63 102 143 189 210 201 304 473 602 733 

integreeritud 47 16 39 36 42 47 42 42 45 55 56 55 

doktoriõpe 15 18 23 21 38 46 49 51 57 74 70 89 

KOKKU 303 229 258 295 340 457 617 698 824 1100 1295 1408 

 

 

Tabel -  Eesti kõrgkoolide tasemeõppesse vastu võetud ja õppivad välisüliõpilased 2005-2016 
 

 

 

 
 
 

2016. aastal:  
Korraldati 17 info-, koolitus- ja promoüritust Eestis. Osaleti 15 haridusmessil ja välisüritustel (sh ka virtuaalmessidel). 
Suuremad sündmused oli korraldatud koostöös Gruusia partneritega. Toimus esmakordselt vastuvõtt kõigile Eestis 
õppivatele Gruusia tudengitel  ning korraldati Gruusia Eesti Päevad, mille raames tutvustati 1.-5. novembril Gruusias Eesti 
kõrgharidust, kultuuri ja teadust. Ürituse raames korraldati töötubasid, partneritega kohtumisi, anti intervjuusid televisioonis 
ja raadios, korraldati Eesti mess ning vastuvõtt Eesti saatkonnas vilistlastele ning koostööpartneritele. 
 
Ilmus  rohkem kui 30 uudist koduleheküljel www.studyinestonia.ee, tegutseti sotsiaalmeedias: 110 postitust Facebookis, 137 
postitust Twitteris, lisaks  kasutati keskkondi Instagram, LinkedIn, Pinterest ja YouTube. Korraldati 23 vebinari tutvustamaks 
Eestis õppimise võimalusi ja kõrgkoolide pakutavaid inglisekeelseid programme, samuti tutvustati Eestis töötamise 
võimalusi ja suvekoolide programme. Esitlused olid nii vene, soome, türgi kui inglise keeles. Vebinarid viidi esmakordselt 
läbi professionaalses telestuudios ja salvestati otseülekande ajal 20 videot, mis lisati Study  in Estonia Youtube kanalisse. 
Kokku registreerus vebinaridele 1384 osalejat, otseülekandes osales 299 inimest ning järelvaatas 712 inimest. 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

vastuvõtt 303 229 258 295 340 457 617 698 824 1100 1295 1408 

juurdekasv 
(%) 

  -24% 13% 14% 15% 34% 35% 13% 18% 33% 18% 9% 

Õpib 840 901 885 908 1072 1282 1573 1876 2230 2887 3476 3917 

juurdekasv 
(%) 

  7% -2% 3% 18% 20% 23% 19% 19% 29% 20% 13% 

http://www.studyinestonia.ee/
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Toodeti erinevaid  turundusmaterjale ja meeneid mida jagati korraldatud üritustel, sh seemnepliiatsid, märkmepaberid, 
pagasivööd, müslibatoonid, päikesepatareil töötavad laadijad, vedelad visiitkaardid jne. Uuendati brošüüri Survival Guide 
ning trükiti 4000 uut 2016. aasta täiendustega eksemplari ja jagati laiali ligi 1700 komplekti tervituskotte ainult 
sissetulevatele  kraadiõppuritele (enne oli ka Erasmus+ sissetulevad tudengid). Trükiti 900 eksemplari ingliskeelseid 
bakalaureuse-, magistri- ja doktoritaseme voldikuid, 200 flaierit turundamaks kõrgkoolide infosessiooni Tbilisis, loodi uus 
boksilahendus Study in Estoniale kasutamaks messidel, üritustel, vastuvõttudel jne.  Trükiti plakateid ja roll-up`e Work in 
Estonia messi jaoks, Gruusia Eesti Päevade jaoks, soome-, inglise- ja venekeelseid tasemeõppe voldikuid. 
 

RIIKLIK PROGRAMM “EESTIKEELSED KÕRGKOOLIÕPIKUD 2013-2017” 
 

2016. a hoogustus juba ilmunud paberõpikute digitaliseerimine. Planeeritud 5 õpiku asemel digitaliseeriti 7 programmi kaudu 
juba ilmunud õpikut:  
 

Enno Reinsalu „Eesti mäendus“  (2011); Arvo Ots „Soojustehnika aluskursus“ (2011);  Mati Väljas „Analüütiline geomeetria“  
(2012); Peeter Puusemp „Üldalgebra alused“ (2012); Andres Lahe „Ehitusmehaanika“ (2012);  

  Rein Laaneots jt „ Metroloogia“ (2012); K. Kenk, J. Kirs „Mehaanika alused“ (2013) 
 

2016 . a konkursile laekus 28 kavandit kaheksast ainevaldkonnast. Ekspertkomisjonide hinnangutest lähtudes otsustati 
toetada neist 10 õpikukavandit. Erakordselt suur konkurss oli täppisteadustes (8 taotlust) ja sotsiaalias (13 taotlust). 
 

Aasta lõpus kuulutati välja 2017. a konkurss ning parima 2015. a ilmunud eestikeelse kõrgkooliõpiku konkurss. 2015. a 
parima kõrgkooliõpiku auhind läks jagamisele kahe õpiku vahel – parimateks tunnistati Priit Kulu, Jakob Kübarsepp, Andres 
Laansoo, Renno Veinthal „Materjalitehnika“ I-II osa ja Raivo Uibo, Kalle Kisand, Pärt Peterson, Koit Reimand 
„Immunoloogia“ . 

2016. a lõpuks on ilmunud 10st planeeritud õpikust 7 õpikut (ülejäänud 3 valmivad kohe  aasta alguses):   
Mait Kriipsalu, Aleksander Maastik, Jaak Truu „Jäätmekäitlus“;  Jaan Janno „Arvutusmeetodid“;  Peep Palumaa 
„Biokeemia“; Kai Saks „Gerontoloogia“; Marika Padrik „Kommunikatsioonipuuded lastel ja täiskasvanutel: märkamine, 
hindamine ja teraapia“; Priit Päkk „Kasvatatavate kalade haigused“; Marina Aunapuu „Veterinaarhistoloogia“. 

EESTI KEELE JA KULTUURI AKADEEMILINE VÄLISÕPE (EKKAV) 
 

Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõpe (EKKAV) on väljaspool Eestit toimuv pidev eesti keele ja kultuuri kõrgkooliõpe 
ning selle tugitegevused Eestis ning mujal.  Programmi raames saadetakse väliskõrgkoolidesse eesti keele ja kultuuri 
lektoreid ning jagatakse stipendiume ja õppevara, toetades seeläbi eesti keele õppimist ja õpetamist üle kogu maailma.   
 

2016. a algasid muudatused eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi ületoomiseks sihtasutusse 
Archimedes. 2016. a lõpuni haldas programmi Eesti Instituut, kuid paralleelselt tegeleb 2017. aasta tegevuste ja uue 
programmitsükli tegevuste ettevalmistamisega ka sihtasutus Archimedes. 
 

Valmistati ette 2017. a kevadvoorust alates kehtima hakkavad eeskirjad ja juhendid. Samaaegselt valmistati ette sihtasutuse 
ja üheksa väliskõrgkooli vahelisi lepinguid, mis kehtivad alates 1. 01. 2017 kuni 31. 08. 2022. Üheksa väliskõrgkooli, kuhu 
on Eesti riigi poolt saadetud eesti keele ja kultuuri lektor, on järgmistes linnades: Riia, Vilnius, Peterburi, Varssavi, Pariis, 
Göttingen, Lviv, Peking, Brno. 
 

 
 
KOHANEMISPROGRAMM 
 

Kohanemisprogramm on uussisserändajatele suunatud toetavate tegevuste pakett, mille eesmärgiks on aidata saabuvatel 
välismaalastel võimalikult kiirelt ja mugavalt omandada Eestis edukaks hakkamasaamiseks vajalikud esmased teadmised ja 
oskused. SA Archimedes koordineerib programmi õppimise mooduli tegevusi. 
 

2016. a jooksul viidi läbi olemasolevate koolitusmaterjalide ja metoodiliste materjalide analüüs ning interaktiivsete 
õppematerjalide vajaduse analüüs. Analüüsi tulemusena sõnastati muudatus- ja täiendusettepanekud koolitus- ja 
metoodiliste materjalide uuendamiseks ja interaktiivsete õppematerjalide loomiseks. 
Perioodil toimus kaheksa koolitust nii inglise ja vene keeles nii Tallinnas kui Tartus. Koolitustel osales kokku 51 inimest. 
Koolitusel osalenud on oma tagasisides välja toonud, et tegemist on vajaliku koolitusega mis aitab täita tegevuse eesmärke. 
Koolitusel osalejate keskmine hinne koolitajale, õppematerjalidele, koolituse ülesehitusele ja koolituse praktilisele 
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korraldusele on 4,7 (maksimaalselt võimalik 5,0; aluseks on võetud 2016. teise poolaasta koolitustel täidetud 33 
tagasisideankeeti). 
 
 
4.2. RAHVUSVAHELISED  TEGEVUSED 
 

ERASMUS+ PROGRAMM 

Õpiränne 
 

Erasmus+ hariduse valdkonnas esitati 2016. a kokku 126 taotlust Euroopa-siseseks õpirändeks ning 12 taotlust 
kõrghariduse üleilmseks õpirändeks. Kokku taotleti Erasmus+ toetust 4558 õpirändeks rohkem kui 10,68 miljonit eurot. 
Toetuse saanud 87 Euroopa-sisest õpirändeprojekti võimaldavad õpirändes osaleda vähemalt 2903 osalejal ja 11 üleilmset 
õpirändeprojekti vähemalt 425 osalejal. Taotletud õpirändest said toetuse 3328 õpirände lähetust (73%), mis oli võrreldes 
eelmise aastaga 237 lähetust enam. Erasmus+ õpirändeprojektide toetussumma kokku oli rohkem kui 8,1 miljonit eurot.   
 

 

 

2014., 2015. ja 2016. a taotletud ja toetuse saanud õpirännete jagunemine valdkonniti. 2016. a on kõrghariduse Euroopa 
õpirändele lisatud üleilmse õpirände tulemused.  

2016. a said Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta omanikeks  kolm  Eesti kutsekooli: Haapsalu Kutsehariduskeskus, 
Kuressaare Ametikool ja Tartu Kutsehariduskeskus. Tänaseks on hartaga kutseõppeasutusi kokku kaheksa. Hartaga 
tunnustamine tähendab võimalust lihtsustatud korras esitada taotlus õpilaste ja töötajate rahvusvaheliseks õpirändeks.  
 

Taotluste ja toetuste jagunemisest valdkonniti kirjeldab allolev tabel. 
 

Valdkond 

TAOTLUSED TOETUSED EDUKUS 

projektide 
arv  

õpi-
rännete 

arv 

eelarve, € projektide 
arv 

õpi-
rännete 

arv  

 Toetussumma, € % 
toetatud 

õpi-
rännetest 

EUROOPA-SISENE ÕPIRÄNNE 
Üldharidus 57 382 795 880 € 35 201 400 476 € 53% 
Kutseharidus 32 1424 3 088 935 € 27 1005 2 175 951 € 71% 
Kõrgharidus* 18 1885 4 560 000 € 17 1664 4 400 732 € 88% 
Täiskasvanuharidus 19 145 248 417 € 8 33 54 820 € 23% 
Euroopa-sisene kokku  126 3836 8 693 232 € 87 2903 7 031 979 € 76% 
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ÜLEILMNE ÕPIRÄNNE  

Kõrgharidus 12 722 1 990 586 € 11 425 1 076 500 € 59% 
KOKKU 138 4558 10 683 818 €  98 3328 8 108 479 € 73% 

 

* Kõrghariduse valdkonna Euroopa sisese õpirände toetussummade seas on ka Haridus- ja teadusministeerium toetus üliõpilaste 
õpirändele, kokku üle 253 000 euro. 
 

ESTILC (Estonian Intensive Language Courses) - kursuste eesmärgiks on lihtsustada Erasmus+ programmi raames 
sissetulevate Erasmuse üliõpilaste õpinguid, integreerumist Eesti keele- ja kultuuriruumi. Augustis korraldasid kursused 
Estonian Business School, Eesti Kunstiakadeemia, Sisekaitseakadeemia ja Eesti Maaülikool ning talvekursuse korraldas 
Tartu Ülikool.  Eestisse 2015/2016 õa sügissemestriks õppima/praktikale tulevatele Erasmuse vahetusüliõpilastele. Kokku 
osales neljal suvekursusel 50 ja talvekursusel 12 üliõpilast.  
 
Toimus EKA kursuse monitooring, kus tutvusime EKA ESTILC intensiivse keelekursuse korraldusliku poolega ning saime 
ülevaate osalejate kogemustest, vesteldes kursuse õppejõu ning üliõpilastega.  

Uuring „Õpirände mõju ja jätkusuutlikkus“ 
 

 HARA koostöös Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudiga viis 2016. a esimesel poolaastal läbi uuringu „Õpirände mõju 
ja jätkusuutlikkus“, mille eesmärk oli analüüsida õpirände mõjusust haridustöötajatele ja üldhariduskoolile Eestis. Uuring oli 
osa Leedu, Poola, Soome, Saksamaa ja Eesti Erasmus + riiklike büroode koostöös planeeritud uuringust “Impact and 
Sustainability of the Erasmus+ Programme Key Action 1 Mobility Projects for School Education Staff”, mida koordineeris 
Leedu riiklik büroo. Uuringu eesmärk oli kirjeldada õpirände kogemusi ja välja tuua edu faktorid ning võimalikud probleemid.  
Eestis oli valitud uuringus osalema 25 üldhariduskooli, kes olid saanud õpirändeprojekti toetuse 2014. ja/või 2015. aastal 
ning edukalt osalenud Erasmus+ programmi õpirändes. 
 

Uuring koosnes mitmest etapist ja püüdis jõuda väga erinevate sihtrühmadeni, keda õpiränne võiks mõjutada koolis otseselt 
või kaudselt. Veebipõhised küsimustikule vastas 112 õpirändes osalenud õpetajat, 175 õpirändes mitte-osalenud õpetajat  
466 õpilast vanuses 15-19 ja 222 lapsevanemat. Fookusgrupi- või individuaalintervjuudes kokku osales 70 kooli töötajat, 
sealhulgas 21 kooli juhti, 24 õpirändes osalenud õpetajat ja 25 mitte-osalenud õpetajat. Ahtme Kool, Tallinna Pae 
Gümnaasium, Viimsi Keskkool ja Vääna Mõisakool olid valitud uuringus osalema kui näide õpirände eduloost. 
 

Uuringu tulemused näitasid, et õpirändes osalevaid koole iseloomustab avatus muutustele, pidev õppimine, uute ideede 
rakendamine praktikasse, kogemuste jagamine (koolis sees ja väljaspool kooli), hea meeskonnatöö ja koolikliima jne. 
Edukatele muutustele aitab kaasa koolijuhtide ja õpetajate positiivne suhtumine õpirändesse ja muutustesse koolis. 
 

Uuringu „Õpirände mõju ja jätkusuutlikkus“ ja teiste uuringus osalenud riikide võrdlusandmete tutvustamine Eestis on 
planeeritud 2017. aastal. 
 
Strateegiline koostöö 
 

Erasmus+ haridusvaldkonna strateegilise koostöö projektide taotluste esitamise tähtajaks esitati kokku 51 taotlust (21 
üldhariduse, 12 kutsehariduse, 10 kõrghariduse ja 8 täiskasvanuhariduse projekti) enam kui 10 miljonile eurole. Taotletud 
eelarve ületas rohkem kui kolmekordselt Euroopa Komisjoni eraldatud koostööprojektide eelarve Eestile. Taotlejaid oli 
üheteistkümnest maakonnast, kõige arvukamalt Harjumaalt, kokku 24 taotlust. 
 

Hindamise järgselt otsustati esialgu toetada kokku 21 strateegilise koostöö projekti rohkem kui 3,2 miljoni euro ulatuses. 
Taotlejatest rohkem kui 40% said Euroopa Komisjoni toetuse.   Võrdluseks 2015. aastal said toetuse kokku 15 
strateegilise koostöö projekti (30%) rohkem kui 2,56 miljoni euro ulatuses.  
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Strateegilise koostöö projektide taotluste ja toetuste jagunemine valdkonniti 2014., 2015. ja 2016. a. 
 

EUROOPA KEELEÕPPE TUNNUSKIRJA PROGRAMM 
 

1.06.2016 tähtajaks laekus 12 „Aasta võõrkeelealase teo“ konkursi taotlust. 13.06. toimus tunnuskirja žürii nõupidamine. 
Pingerea alusel otsustas žürii anda keeleõppe tunnuskirja koos preemiasummaga 1500 eurot keeleõppe, kirjanduse ja 
erinevate kultuuride kombinatsiooni soodustamise ja vajaliku suhtluskeskkonna loomise eest Tallinna Keskraamatukogu 
projektile „Skype raamatuklubi”; Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumile keeleõppe lõimimise eest teiste 
valdkondadega ja keelelise väljendusoskuse arendamise  eest avalikus esinemises ja suhtlemises koos preemiasummaga 
1000 eurot ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumile projekti „Kohtumised sõnas ja helis“ eest  koos preemiasummaga 1000 eurot. 
Tunnuskirjad ja preemiad anti üle Euroopa keeltepäeval 26.09.2016 
 

NORDPLUS PROGRAMM (2012-2016) 
 

2016. a laekus Põhja- ja Baltimaadest rekordiline arv taotlusi. Kokku esitati 654 taotlust, millest 395 ehk 60% said 
rahastuse.  Nordplusi kogueelarve on 10,1 miljonit eurot. Eestist haridusasutuste koordineeritavaid projekte rahastati kokku 
32 ja lisaks on Eesti asutused partnereiks 99 Põhja- ja Baltimaade projektis. 
 

Allolevas tabelis on toodud andmed ainult Eesti asutuste osalemise kohta programmis.  
 

Nordplus programm 2016. a  
 

 Taotlused/to
etused 
2015 

Taotlused  
2016 

Toetatud 
2016 

Edukus Toetus € Eesti asutused 
partneritena 

Nordplus Junior  16/12 17 8 47% 176 000 24 

Nordplus Higher 
Education 

18/13 26 13 50% 402 715 58 

Nordplus Adult 14/7 13 7 54% 59 385 10 

Nordplus Horizontal 9/5 6 4 67% 153 300 6 

Nordplus Nordic 
Languages 

0 0 0 0 0 1 

 

 
EMP/NORRA STIPENDIUMIPROGRAMM 
 

2016. aastal viis HARA koostöös Balti Uuringute Instituudiga (IBS) läbi uuringu  „Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja 
Norra stipendiumiprogrammi tulemuslikkuse hindamine“.  Aastatel 2013 - 2015 on EMP/Norra stipendiumiprogrammi 
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raames toetust saanud 10 koostööprojekti ning 20 kõrgkoolidevahelist õpirändeprojekti.  Projektide raames on saanud 
väliskogemuse Islandil või Norras üle 200 õpetaja, 67 tudengit ning üle 200 kõrgkoolide õppejõu ja töötaja.  
 

Uuringu eesmärgiks oli hinnata stipendiumiprogrammi rakendamise tulemuslikkus tervikuna ja all-tegevuste  lõikes ning 
kaardistada,  millisel määral on saavutatud programmile seatud sisulised eesmärgid ning nende vastavus prioriteetidele ja 
indikaatoritele.  Tähelepanu all olid programmi eelised/vajakajäämised võrdluses teiste sarnaste toetusskeemidega ning 
EMP/Norra stipendiumiskeemi korralduse efektiivsus 
 

Uuringusse oli kaasatud 63 inimest (sh 25  fookusgrupi- või individuaalintervjuudes osalejat). Aravete Keskkooli projekt 
“Promoting healthy lifestyles in school“, Tõstamaa Keskkooli projekt “Happy school”  ja Eesti Maaülikooli õpirändeprojektid 
valiti näideteks edulugudest.   
 

Uuringu tulemused näitasid, et EMP/Norra stipendiumiprogramm on olnud  hinnatud lisavõimalus hariduskoostööks Eesti, 
Norra ja Islandi keskharidusasutustele ning Eesti ja Norra kõrgkoolidele.  Programmile seatud sisulised eesmärgi on  kolme 
tegutsemisaasta jooksul enamasti saavutatud. Võrreldes teiste sarnaste koostööskeemidega iseloomustas EMP/Norra 
stipendiumiprogrammi keskmine bürokraatia, kõrged toetused ja väike konkurents. 
 
 

 
5. NOORTEAGENTUUR  
 

SA Archimedes Noorteagentuuri ülesanded on:͒ 
 strateegilise koostöö soodustamine noortepoliitika ja noorsootöö arendamisel ning noorte ja noorsootöötajate 

õpirände ja osalusprojektide toetamine läbi Euroopa Liidu programmi Erasmus+: Euroopa Noored elluviimise; 
 noortevaldkonnale suunatud rahvusvaheliste koolitus- ja arendustegevuste ning uuringute kavandamine ja 

elluviimine koostöös Erasmus+ riiklike agentuuride ning teiste kohalike ja rahvusvaheliste partneritega; 
 noortevaldkonna töötajate erialaste pädevuste arengu toetamine ja piirkondliku koostöö suurendamine noorsootöö 

teenuste korraldamisel ning noorsootöö täiendõppe süsteemi ja kvaliteedi arendamine läbi ESF tegevuse 
“Noorsootöötajate koolituste arendamine”; 

 rahvusvahelise noorteinfo kogumine, edastamine ja arendamine, sh läbi Euroopa noorteinfovõrgustiku Eurodesk 
ülesannete täitmise Eestis; 

 erinevate siseriiklike ja rahvusvaheliste projektide ja programmide (sh Noortekohtumised, Hooliv klass, HUKK-AP) 
algatamine ja elluviimine Eesti Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 ja Euroopa Liidu noortepoliitika 
strateegiliste eesmärkide elluviimiseks. 

 

Noorteagentuuri panuse noorte ja noortevaldkonna arengusse 2016. a võib kokku võtta järgmiste näitajate abil: 
 

 Programmis Erasmus+  
 toetasime üle 3850 noore ja noorsootöötaja osalemist Erasmus+ noortevaldkonna rahvusvahelistes 

projektides, eraldades Eestis noortevaldkonna projektidele üle 2,8 miljoni euro 
 korraldasime Erasmus+: Euroopa Noored 8 rahvusvahelist koolitust Eestis, millel osales kokku 175 inimest (sh 

39 Eestist ja 136 välisriikidest) ning veel 7 koolitust Eesti-siseselt, kus osales 78 inimest. 
 Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) vabatahtlike koolitusi korraldati 18 ning neis osales kokku 255 

vabatahtlikku 
 toetasime 130 noorsootöötaja osalemist Erasmus+ väliskoolitusel, soodustades seeläbi nende arengut, 

kuulumist rahvusvahelistesse võrgustikesse ja tulevaste rahvusvaheliste noorteprojektide teket ja arengut  
 kasvatasime Eesti akrediteeritud Euroopa vabatahtliku teenistuse organisatsioonide arvu 24 uue 

organisatsiooni võrra. 
 toetasime  1601 noore osalemist programmis  “Noortekohtumised”, suurendades seeläbi Eestis elavate 

erineva emakeelega noorte ühistegevusi ja teineteisemõistmist 
 ESF programmis “Noorsootöötajate koolituste arendamine”:  korraldasime uute projektide tekkele, noorsootöö 

kvaliteedile ja noorsootöötajate pädevuste arengule suunatud koolitusi 1139 osalejale. Lisaks noortevaldkonna 
täiendkoolituse korraldamisele ja arendamisele, panustasime ka noorsootööalase tasemeõppe kvaliteeti ja 
õppekavade arendusse. Andsime välja noortevaldkonna ajakirja MIHUS, mis soodustas kultuuri-tundlikkuse, digi 
ning noorte elu puudutavate teemade teadvustumist noortevaldkonnas tegutsevate praktikute seas 

http://euroopa.noored.ee/rahastus/programmist/
http://www.eurodesk.eu/
http://euroopa.noored.ee/rahastus/noortekohtumised/
http://mitteformaalne.ee/koolitusprojektid/hooliv-klass/
http://mitteformaalne.ee/koolitusprojektid/hukk-ap-projekt/
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 Koostöös Pärnu ja Tartu LV’de ja MTÜ’de VitaTiim ja Urban Style’ga viisime ellu huvikoolidele suunatud koostöö- 
ja arenguprogrammi HUKK-AP, mille tulemusel on noorte vajadustest lähtuvalt nõustatud 442 peret. 

 Viisime ellu projekti “Hooliv klass” kümnes Eesti üldhariduskoolis, mille eesmärgiks on suurendada noorte 
sotsiaalseid oskusi ja hoolivust teiste õpilastega suhtlemisel. Projektis osalesid  üldhariduskoolide 6-7. klassi 
õpilased ja nende õpetajad, huvijuhid ja koolide noorsootöö partnerid. 

 

5.1. RAHVUSVAHELISTE KOOSTÖÖPROGRAMMIDE ELLUVIIMINE 
 

ERASMUS+ ELLUVIIMINE NOORTEVALDKONNAS 
 

Erasmus+ noortevaldkonnas toimus 2016. aastal 3 taotlusvooru, mille raames esitati kokku 283 taotlust ja neist toetati 122 
taotlust kogumaksumusega 2 865 341 eurot.  
 
Rahvusvahelised noortevahetused  
 

Esitatud projekte: 127 
Toetuskõlblikud: 121 
Sh koostöö partnerriikidega (ELi naabruspiirkonna riikidega)  

38 
Sh mitmiktüüp (projekt, milles raames toimub nii noortevahetus kui ka noorsootöötajate õpiränne). 
Mõlemad projektid on kajastatud noortevahetuse all. 

2 

Toetatud projekte: 55 
Sh koostöö partnerriikidega (ELi naabruspiirkonna riikidega) 16 
Sh vähemate võimalustega noori toetatud projektides 624 
Eraldatud toetused eurodes 974 197  

Aastal 2016 laekus noortevahetuste projektitaotlusi 15-st maakonnast, mis näitab positiivset tendentsi, kuna eelmisel aastal 
oli kaetud vaid 12 maakonda. Kõige rohkem taotlusi esitati Harjumaalt (49), Ida-Virumaalt (20) ja Tartumaalt (20). Taotlusi ei 
esitatud Lääne-Virumaalt.   
 

37% toetuskõlblikest taotlustest (45/ 121) esitati esmataotlejate poolt, mis on jätkuvalt positiivne näitaja.  
Selleks, et tõsta noorteprojektide (sh vahetused ja algatused) arvu ning aidata noortel jõuda ideest projektini toimusid ka 
aastal 2016 noortekoolitused „Ideest Projektini“. Antud koolituse formaat on üldjoontes alati sama (praktiline lähenemine, 
kaasav MFÕ metoodika, kiire tempo, kohapealne nõustamine ja tugi) ning on ennast tõestanud. Noored üle Eesti osalevad 
sellel grupina koos noorsootöötaja/liidri/õpetajatega kokku, et üheskoos oma algusjärgus või pooleliolevaid projektiideid 
arendada või hoopis uusi ideid välja mõelda. Sellel aastal pikendasime koolituse kestust (kahe asemel oli nüüd kolm 
koolituspäeva). See muudatus toetas noorte ideede arendamist tunduvalt. Aasta jooksul toimus 3 koolitust, kus osales 
kokku 201 inimest. Nägime, et koolitustel osaleb üsna palju vene keelt kõnelevaid noori ning nende jaoks on suur väljakutse 
töötada eesti keeles.  
 

Nii esmataotlejad, kui ka kogenumad projektitegijad vajavad julgustamist, nõustamist ja praktilisi näpunäiteid nii enne 
taotlemist, kui ka pärast toetuse saamist. Taotlejate toetamiseks jätkasime eeltähtaja korraldamisega – hea võimalus saada 
oma projektile agentuurilt tagasisidet, et see tähtajaks veelgi paremaks muuta. Kokku oli aastal 2016 kolm eeltähtaega 
(kokku laekus 80 eeltaotlust), millest 40 ehk 50% olid noortevahetusprojektid. Eeltähtaja süsteemi populaarsust ja 
tulemuslikkust arvesse võttes võib sellist nõustamist hinnata sobivaks ja efektiivseks lähenemiseks. Uuendusena 
korraldasime eraldi koolituspäeva nendele taotlejatele, kes said negatiivse toetusotsuse. Projektitegijate toetamiseks 
toimusid veel CheckUp koolituskohtumised toetusesaanutega.  
 

Samuti projektitegijate toetamiseks ning projektide kvaliteedi parendamiseks korraldasime  Eestis kaks rahvusvahelist 
koolitust. Esimene koolitus „Keep it REAL! Kuidas teha tõeliselt head noortevahetust“ toimus novembris, mille korraldasime 
koostöös Leedu Erasmus+ agentuuriga. Antud koolituse eesmärk oli toetada juba kogenud projektitegijaid ning käsitleda 
noortevahetuse põhilisi kvaliteediaspekte. Rahvusvahelisel koolitusel osales 7 noortejuhti Eestist. Teine koolitus „Formula-2: 
projektiideede maraton“ toimus detsembris ja viidi ellu koostöös Läti Erasmus+ agentuuriga. Antud koolitus oli suunatud 
projektiideede arendamisele ning taotluste kvaliteedi tõstmisele. Sellel koolitusel osales 8 noort Eestist.  
2016.a toetatud noortevahetuste kõige rohkem käsitletud teemad oli noored (noorte osalus, noorsootöö, noorte poliitika), 
kultuuridevaheline õppimine ja elukestev õppe, kaasatus ning loovus ja kulutuur. Kõige vähem projekte oli teemadel puuded 
ja erivajadused ning konflikti järgne rehabilitatsioon.  
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Noorsootöötajate õpiränne 
 

Esitatud projekte 88 
Toetuskõlblikud 87 
Sh koostöö partnerriikidega (ELi naabruspiirkonna riikidega) 26 
Toetatud projekte 20 
Sh koostöö partnerriikidega (ELi naabruspiirkonna riikidega) 5 
Sh vähemate võimalustega noori toetatud projektides 522 
Eraldatud toetused eurodes 396 722  

 

2016. a laekus noorsootöötajate õpirändeprojekte 10-st maakonnast, mis näitab, et võrreldes eelmise aastaga on kaasatud 
rohkem maakondi. Kõige rohkem taotlejaid on Harjumaal (40), Tartumaal (24) ja Pärnumaal (9). Taotlusi ei tulnud Lääne-
Virumaalt, Jõgevamaalt, Valgamaalt, Põlvamaalt ja Läänemaalt. 
 

8% toetuskõlblikest  taotlustest (7/87) esitati esmataotlejate poolt. Antud tegevustüübi jaoks on tavapärane see, et 
esmataotlejate arv on madalam, võrreldes noortevahetustega.  
 

Taotlejate toetamiseks toimus lisaks eeltähtajal nõustamise võimalusele täiendav personaalne nõustamine. Eeltähtajaks 
esitati kokku 80 projekti ning neist 15 olid noorsootöötajate õpirände projektid, millest kolm said toetuse. 
Samuti viidi läbi kaks koolitust nimega „Erasmus+ edasijõudnutele“, mis keskendusid nii noorsootöötajate õpirände kui ka 
strateegilise koostöö projektidele. Koolitustel osales 30 inimest. Oleme märganud vajadust projektikirjutamise koolituse järgi, 
kuna paljudel noorsootöötajatel puuduvad vajalikud teadmised ja oskused.  
 

Võtmetegevus 1 - Euroopa vabatahtlik teenistus  
 

Esitatud projekte 34 
Teenistuste arv projektides 157 
Toetatud projekte  32 
Teenistuste arv toetatud projektides 140 
Sh saatvad teenistused 30 
Sh vastuvõtvad teenistused 110 
Toetatud teenistustesse kaasatud sihtgruppide riskitegurid (mitu kaasatuse sihtgrupi noort) 49 

Eraldatud toetused eurodes  783 165  

 

2016. a esitati Euroopa vabatahtlikus teenistuses (EVT) 34 projekti, mis sisaldasid ühtekokku 157 teenistust. Võrreldes 
eelneva aastaga on esitatud projektide arv vähenenud 23% võrra, kuid teenistuste arv on jäänud samaks. Oluliselt 
vähenenud projektide arv, kuid samaks jäänud teenistuste arv näitab, et üha enam kasutavad taotlejad lahendusi, kus ühes 
projektis on mitu teenistust. Samuti viitab see koordineerivate organisatsioonide suuruse kasvule – koordineerivad 
organisatsioonid koordineerivad suuremat arvu vabatahtlikke kui varem. Kokkuvõtvalt võib öelda, et 2015-2016 aastatel on 
tekkinud stabiilne baas EVT organisatsioone, mis annab hea võimaluse jätkuvaks organisatsioonide arvu suurendamiseks 
ning uue tegevustüübi – strateegiline EVT – rakendumiseks. Jätkub trend esitada noorteagentuurile Eestis vastuvõetavate 
teenistuste projektid ning seetõttu on saatvate teenistuste osakaal 29%. Esmataotlejate (ei ole osalenud EVT-s ei Erasmus+ 
ega Youth in Action programmis) arv on vähenenud (2 2016; 8 2015), kuna mitmed 2015. aastal taotlema hakanud 
organisatsioonid jätkasid taotlemist 2016. aastal. Samas jätkub jõudsalt uute vastuvõtvate organisatsioonide kaasamine – 
2016. aastal tekkis 19 uut teenistuskohta, mis on kaks enam kui 2015. Jätkuvalt on kõige levinumad teenistuskohad 
hoolekandeasutused, noortekeskused ja lasteaiad.  
 

Esitatud projektidest toetati 32, milles sisaldus ühtekokku 140 teenistust (sh saatvaid teenistusi 30 ja vastuvõtvaid teenistusi 
110). Toetatud teenistuste jaotus maakonniti kajastub alloleval joonisel (sinised tulbad), mis näitab, et EVT teenistusi toimub 
küll väga paljudes piirkondades, kuid endiselt on väljakutseks mõned maakonnad, milles on väga vähe akrediteeritud 
organisatsioone ning juhul, kui nad ei soovi mõnel aastal vabatahtlikku võtta, siis jääb kogu maakond katmata. 2017. aastal 
jätkub aktiivne tegevus selle jaoks, et suurendada kõigis maakondades EVT akrediteeritud organisatsioonide hulka, mis 
tulevikus tagaks üle-Eestilise teenistustega kaetuse.  
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2016. aastal esitati ja toetati 10 vähemate võimalustega noori kaasavat projekti. Nendes projektides toetati kokku 49 
vähemate võimalustega vabatahtliku teenistust, mis teeb 35% kõigist toetatud teenistustest. Seeläbi on näha, et töö 
sotsiaalse kaasatuse valdkonnas ning rahvusvahelise koolitusprogrammiga „EVS as a TOOL for NEETWORK“ on andmas 
tulemusi, sest eelnevatel aastatel on kaasatuse teenistuste osakaal olnud vastavalt 22% 2015. ning 27% 2016. aastal. 
Seoses EVT ning 2017. aastal algava Euroopa Solidaarsus Korpuse on jätkuvalt väljakutseks, kuidas suurendada kiires 
tempos ning üheaegselt teenistuste arvu ja vähemate võimalustega osalejate kaasamist ning tagada ka kvaliteedi püsimine.  
 

2016. aastal esitati 39 akrediteeringu sooviavaldust ning 5 täiendust, mis on oluliselt vähem, kui 2015. aastal (54+4) ning 
praktiliselt samavõrd kui 2014. aastal (42+1). Vaatamata vähenenud akrediteeringuavalduste koguarvule, on püsivalt kõrge 
ning kasvavas trendis uute organisatsioonide poolsete avalduste osakaal (2016 62%, 2015 57%, 2014 45%). 2016. aastal 
esitatud akrediteeringute menetlemise lõpuks on Eestis 119 akrediteeritud organisatsiooni viieteistkümnes maakonnas (vt 
joonis ülal ning jooksvalt: http://noored.ee/rahastus/euroopa-vabatahtlik-teenistus/). 
 

Lisaks eelpool nimetatud kaasatuse teemalisele arenguprogrammile on oluline välja tuua ellu viidud rahvusvaheline 
õppimise teemaline koolitus „ABC of learning in EVS“, millele lisandus kaheosaline koolitus „Õppimise toetamine EVT-s“. 
2016. aasta suursündmuseks oli seoses EVT-ga aga Euroopa vabatahtliku teenistuse 20 aastapäeva tähistamine, mis 
sisaldas läbi aasta toimunud erinevaid ettevõtmisi alates foto- ja jutukonkursist ja koolide külastusest kuni sünnipäevapeoni 
ning jõudis otseselt enam kui 2400 noore ja organisatsiooni esindajani. 
 

Euroopa vabatahtliku teenistuse vabatahtlike koolitusi viidi ellu vastavalt toetatud projektides osalevate vabatahtlike 
arvudele ja teenistusperioodidele (vt allolev tabel). Jätkuvalt pööratakse koolitustel enam tähelepanu õppima õppimisele 
ning koolitajatepoolsele õpiväljundite saavutamise analüüsile.  
 

2016. aastal  toimunud koolitusi osalejaid 
Ettevalmistav koolitus 4 54 
Saabumisjärgne koolitus 6 97 
Vaheanalüüsi kohtumine 7 82 
Analüüsikohtumine 1 18 
SALTO koolitused 8 10 
  26 261 

 

Strateegiline koostöö noortevaldkonnas 
 

Esitatud taotlusi kokku 21 
Sh strateegilise koostöö projekte 17 
Sh rahvusvahelisi noortealgatusi 4 
Toetatud projekte kokku 6 (29%) 
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Sh strateegilise koostöö projekte 5 
Sh rahvusvahelisi noortealgatusi 1 
Eraldatud toetussumma eurodes 329 245 

 

2016. aastal ei toimunud strateegilise koostöö projektide arvus loodetud tõusu ja taotluste koguarv langes 27-lt taotluselt 21-
le. Taotluste arvu vähenemine on toimunud eeskätt rahvusvaheliste noortealgatuste arvelt (4 taotlust 2016. aastal võrreldes 
12 taotlusega 2015. aastal). Strateegiliste partnerluste arv aga seevastu kasvas (17 taotlust võrreldes 15 taotlusega 2015. 
aastal). Võib järeldada, et SANA tugitegevused strateegiliste koostööprojektide arvu kasvatamisel on olnud tõhusad, aga 
rahvusvaheliste noortealgatuste propageerimisega tuleb edaspidi rohkem vaeva näha. Toetatud taotluste määr oli 2016. 
aastal 29% ehk samaväärne möödunud aastaga. Kui 2015. aastal moodustasid toetusesaajatest suurima osa 
noortealgatused (75%), siis 2016. aastal on vastupidi: toetatud taotlustest 83% moodustavad strateegilise koostöö 
taotlused. See näitab, et strateegiliste koostööprojektide arvus ja kvaliteedis on toimunud oluline edasiminek, samal ajal kui 
huvi rahvusvaheliste noortealgatuste vastu on kahanenud. KA2 projektide kvaliteedi toetamisele tuleb aga jätkuvalt rõhku 
panna, sest 75% punktikünnise ületanud taotlusi on endiselt vähe (18%) ja keskmine punktiskoor on 64 punkti.  
 

On tähelepanuväärne, et 43% taotlejatest on esmakordsed taotlejad noortevaldkonnas. See näitab, et teadlikkus KA2 
võimalustest on kasvanud ka väljaspool korduvtaotlejate ringi. Valdkondadevahelise strateegilise koostöö taotlusi esitati 
kokku 4 ehk 19%, mis on kooskõlas loodetud tulemustega. Peamised taotlejad 2016. aastal on jätkuvalt 
mittetulundusühingud (80%), millele lisanduvad mitteformaalsed noortegrupid (10%) ja haridusasutused (10%) ühe kõrgkooli 
ja ühe keskkooli näol. Taotlusi esitati kõige rohkem Harjumaalt (38%), Ida-Virumaalt (33%) ja Tartumaalt (10%), aga ühe 
taotlusega olid esindatud ka Saaremaa, Valgamaa, Läänemaa ja Võrumaa.  
 

Taotluste arvu ja kvaliteedi tagamiseks toimusid tavapärased tugitegevused nõustamise, eeltähtaja tagasiside ja Check up 
koolituskohtumiste näol. Lisaks sellele korraldasime kahel korral noorsootöö arendusprojektide loomiseks mõeldud 
koolituspäeva „Erasmus+: edasijõudnutele”, mille raames said osalejad ülevaate nii noorsootöötajate õpirände kui 
strateegilise koostöö projektide võimalustest ning tuge projektiideede arendamisel ja projektikavandi koostamisel. 
Valdkondadeülese koostöö toetamiseks osalesime 2016. aasta detsembris Narvas toimunud konverentsil Connector, mis tõi 
kokku Ida-Virumaa haridusasutuste esindajad ja täiskasvanu hariduse spetsialistid. Läbiviidud töötoa käigus tutvustasime 
koostöövõimalusi haridus- ja noortevaldkonna vahel ning strateegilise koostöö projekte kui sobivat instrumenti. 2016. aastal 
panime üsna suurt rõhku ka väliskoolitustele, et toetada KA2 projektide käivitamiseks vajalikku kontaktiloomist. Sellest 
lähtuvalt saatsime noorteliidreid rahvusvaheliste noortealgatuste teemalistele koolitustele nagu „Get in Net” Belgias ja „Get 
Transnational” Hispaanias ning strateegilise koostöö toetamiseks koolitusele „Step into Strategic Partnerships” Saksamaal. 
Lisaks sellele saatsime 2016. aasta alguses kaks Viru vangla noorsootöö spetsialisti rahvusvahelisele seminarile „Youth 
Work in Closed Institutions” Riias, et toetada rahvusvaheliste noortealgatuste loomist noortevanglas.  

Noorte osalusprojektid 
 

Esitatud taotlusi kokku 13 
Sh kohalikud osalusprojektid 9 
Sh rahvusvahelised osalusprojektid 4 
Rahastatud projekte kokku 7 (54%) 
Eraldatud toetussumma eurodes 100 796  

 

Noorte osalusprojektide taotlusi esitati 2016. aastal 38% vähem kui 2015. aastal. Esitatud taotlustest 4 (31%) olid 
rahvusvahelised projektid, 9 (69%) aga kohalikud osalusprojektid. See tulemus peegeldab varasemate aastate tendentsi, et 
kohaliku tasandi osalusprojektide vastu on suurem huvi. Esitatud taotlustest rahastati 2016. aastal 7 projekti ehk peaaegu 
sama palju kui eelmisel aastal. Arvestades aga taotluste üldarvu langust, on toetatud taotluste määr tõusnult 38%-lt 54%-le. 
Ühelt poolt vajavad taotluste üldarvu languse põhjused analüüsimist, teiselt poolt on aga madalam taotluste arv paremini 
kooskõlas KA3 jaoks ettenähtud eelarveliste vahenditega ehk toetuse saamise tõenäosus taotleja jaoks kasvab. Taotluste 
keskmine punktiskoor on 2015. aastaga võrreldes pisut tõusnud (70-lt punktilt 72-le), kuid järgmistel aastatel tuleks 
sellegipoolest pöörata tähelepanu KA3 projektides aset leidva noorte ja otsustajate vahelise dialoogi kvaliteedi toetamisele.  
 

Sarnaselt 2015. aastale, on peamised taotlejad KA3 tegevustüübis jätkuvalt mittetulundusühingud (92%). Avalik-õiguslike 
asutuste osakaal on võrreldes eelmise aastaga pisut vähenenud, jäädes 8% peale. Geograafiliselt on kõige rohkem 
taotlejaid pärit Harjumaalt (46%), Tartumaalt (23%) ja Ida-Virumaalt (23%), millele järgneb Võrumaa (8%). Eelmiste aastate 
kogemusele tuginedes on selline tulemus ootuspärane. Küll aga tuleb märkida, et teiste maakondade esindatus on 
varasemaga võrreldes väiksem. Sellest tulenevalt on soovituslik panna 2017. aastal rõhku just väljaspool nimetatud 
maakondasid tegutsevate organisatsioonide ja omavalitsuste kaasamisele, et tagada KA3 võimaluste nähtavus ka 
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väljaspool suurlinnu. Esmataotlejate osakaal on sellegipoolest üsna hea ja moodustab umbes ühe kolmandiku kõigist 
taotlejatest (31%). Kuigi KA3 toetatud projektide arv on püsinud enam-vähem samal tasemel kõigi viimase 3 aasta vältel, on 
2016. aastal toimunud langus kaasatud noorte arvus (845 noort võrreldes 1434-ga 2015. aastal). Osalejate määr KA3 
tegevustüübis on suurel määral sõltuv mõnest üksikust organisatsioonist, kes taotlevad igal aastal toetust suuremahuliste 
kohalike tegevuste elluviimiseks, näiteks MTÜ Euroopa Maja. Organisatsiooni siseste probleemide tõttu ei õnnestunud neil 
aga 2016. aastal taotlust esitada, mis tähendab olulist langust KA3 projektidesse kaasatud osalejate arvus. Statistika 
kohaselt on 229 kaasatud noortest (27%) vähemate võimalustega.  
 

2016. aastal keskendus SANA noorte osaluse suurendamisele Eestis laiemalt, propageerides noorte osalusprojekte kui ühte 
võimalikku instrumenti noorte kaasamiseks. Märtsikuus viisime läbi noorsootöötajate koolituse „Simulatsioon kui meetod 
noorte osaluse suurendamiseks”, mille raames töötasime välja alternatiivseid ja kaasavaid meetodeid igapäevatööks 
noortega. Koolituse raames õppisid noorsootöötajad noorte osalust rohkem väärtustama ja said juurde praktilisi oskusi 
noorte jõustamiseks läbi simulatsioonimängude. Muuhulgas tutvustasime ka KA3 tegevusformaati kui võimalikku 
rahastusallikat. Rahvusvahelises plaanis tegime 2016. aastal tihedalt koostööd Islandi Erasmus+ agentuuriga. 
Novembrikuus käis 10 Islandi noorsootöötajat Eestis tutvumas noorte osaluskogudega, mis on oma tõhusa tegevuse 
poolest positiivselt silma jäänud. Õppevisiidi käigus loodi kasulikud kontaktid Islandi kohalike omavalitsuste esindajate, 
Viimsi vallavolikogu ja noortevolikogu ning Järva maavalitsuse ja noortekogu vahel. Tegevuste käigus arutasime ka 
võimalikke jätkutegevusi KA3 projektide raames. Detsembrikuus korraldas Islandi agentuur omalt poolt rahvusvahelise 
koolituse „The Youth Council of My Dreams!”, millest võttis osa 4 Eesti noorsootöötajat. Viimaks võib esile tuua 
koolitusprogrammi „Noored otsustavad!”, mis käivitus novembrikuus ja mille raames antakse erinevate kohalike 
omavalitsuste noorsootöö ametnikele ja noorsootöötajatele kätte tööriistad noorte osaluse süsteemsemaks käivitamiseks ja 
toetamiseks oma piirkonnas. Programmi raames tutvustati osalejatele ka KA3 rahastusvõimalusi ja innustati neid noorte ja 
otsustajate vahelise dialoogi loomiseks kohalikul tasandil ära kasutama. 

Erasmus+ agentuuride rahvusvahelised koolitustegevused noortevaldkonnas (TCA) 
 
SANA korraldas 2016 jooksul kokku 8 rahvusvahelist koolitustegevust Eestis, millel osales kokku 175 inimest (sh 39 Eestist 
ja 136 välisriikidest). Sama perioodi jooksul saadeti TCA 51 erinevale väliskoolitusele kokku 130 Eesti osalejat.  
 

KUUPÄEVAD KOOLITUSTEGEVUSE NIMI 
Eesti osalejate 

arv 
Välisosaljad 

23.-25.05.2016 

Rahvusvaheline foorum „Going International – Europe at your 
reach“  
http://noored.ee/telepurk/1464267933/Going-International-
Foorum-2016/commented 

9 41 

12.-18.03.2016 U-turn: õpirännak noortevaldkonna koolitajatele 4 20 

25.-29.04.2016  Formal-non-formal: Youth Work in School    4 14 

08.-14.05.2016 Koolitus „ABC of learning in EVS“ 5 16 

09.-11.12.2016  
Eesti-Läti koostöö „EE-LV Formula-2” projektikoolitus noortele 
vene keeles http://noored.ee/ru/treningi/sdelai-sam/ 

8 15 

02.-06.11.2016  Koolitus „Keep it Real!“ Kuidas teha õiget noortevahetust? 7 6 

 09.-11.11.2016 Islandi noorsootöötajate õppevisiit Eestis 1 10 

25.-26.08.16  Erasmus+ NA's strategic partnership on inclusion meeting (SPI) 1 14 

 Osalejaid kokku 39 136 
 

Hea näide projektiidee arendamisest ja koostöö laiendamisest on „EE-LV Formula-2” venekeelne koolitus, mille 
kontseptsioonile on loodud veelgi laiema rahvusvahelise partnerlusega koolitus “DIY: Diversity and Inclusion for Youth – Do 
it Yourself!”, mis 2017. aastal toimub hoopis Ukrainas. SANA noortevahetuse koordinaatori ja koolitaja näol on panustanud 
koolitusmooduli metoodika kohandamisse. Eesti poolt lähevad osalema vene keelt kõnelevad noortejuhid, SANA töötaja ja 
koolitaja on korraldajate meeskonnas. 
 
Nendele eelmainitud koolitustegevustele lisanduvad veel ka siseriiklikud koolitustegevused nagu nt „Simulatsioonikoolituse I 
ja II etapp: simulatsioon kui meetod noorte osaluse suurendamiseks“ või „Õppimine EVT-s II etapp“ ehk ka need ei ole 
lihtsalt kohalikud koolitused, aga suuremate strateegilise koostöö projektide plaani kuuluvad tegevused. 2016. aastal toimus 
7 koolitust ning neis osales 78 inimest. 
 

http://noored.ee/telepurk/1464267933/Going-International-Foorum-2016/commented
http://noored.ee/telepurk/1464267933/Going-International-Foorum-2016/commented
http://noored.ee/ru/treningi/sdelai-sam/
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TULEMUSED ERASMUS+ NOORTEVALDKONNA RAY UURINGUTEVÕRGUSTIKU MONITOORINGU-UURINGU EESTI ANDMETE PÕHJAL 

(HTTP://WWW.RESEARCHYOUTH.EU/NETWORK) 
 

Muutused võtmepädevustes 
Valdav enamik (94–99%) küsitlusele vastanud projektides osalejatest ja projektijuhtidest on märkinud, et projekt pakkus 
neile võimaluse õppida paremini suhtlema ja läbi saama inimestega, kes on pärit teistsugusest kultuuriruumist ja/või kes 
räägivad teist keelt. Sama üksmeelselt märkisid küsitletud, et tänu projektile oskavad nad paremini meeskonnas koostööd 
teha, paranenud on nende läbirääkimisoskused ja aruteludes osalemise oskused. Küsitlustulemuste kohaselt hindavad 80-
90% osalejatest ja projektijuhtidest, et osalemine on neile andnud võimalusi, oskusi ja teadmisi nii isiklikuks arenguks kui 
tööalase karjääri edendamiseks. Vastajate hinnangul on muuhulgas paranenud nii eneseväljendamise oskused kui loogiline 
mõtlemine ja järelduste tegemine. Lisaks on projektid vastanute hinnangul kaasa aidanud oskustele ja teadmisele 
panustamaks kogukonda ja ühiskonda laiemalt. Kõige vähem leidub nii küsitlusele vastanud osalejate kui ka projektijuhtide 
seas neid, kelle hinnangul projektides osalemise tulemusena nad õppisid paremini meediasisu looma idee tasandist kuni 
rakendamiseni elektroonilistes meediakanalites. Osalejate seas läbiviidud küsitluse tulemuste kohaselt on kõige väiksema 
nõustumise osakaaluga aga hoopiski väide projektide panuse kohta poliitilise diskussioonialaste oskuste arendamisse. 
Samas viimasega on siiski nõustunud enam kui pooled vastanutest.  

 
Hinnangud pädevuste paranemisele projektis osalemise mõjul. Projektijuhtide ja projektides osalenute arvamused.  
* küsimus küsiti ainult projektides osalenutelt, mitte projektijuhtidelt 

Muutused hoiakutes ja käitumises ühiskonnaelus ja poliitikas osalemise suhtes 
Küsitluse käigus uuriti ka projektide mõju neis osalenute käitumisele ja hoiakutele ühiskonnaelu ja poliitika valdkonnas. Nii 
osalejate kui projektijuhtide puhul on kõige suurema nõustumiste osakaaluga väide selle kohta, et projekt mõjutas neid 
lõpuks seeläbi, et nad hindavad nüüd enam kultuurilist mitmekesisust. Seejärel on peaaegu poolte osalejate hinnanguil 
projektide mõjuks varasemaga võrreldes aktiivsem osalemine vabatahtlikus tegevuses ning tugevam Euroopa identiteet, 
projektijuhtide hinnanguil aga suurem huvi noortepoliitika arengusse panustamise vastu ning samuti tugevnenud identiteet 
Euroopa tasandil. Kõige vähem on nii osalejad kui projektijuhid märkinud demokraatlikes ja poliitilistes tegevustes osalemise 
suurenemist.  

http://www.researchyouth.eu/network
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Joonis:. Hinnangud hoiakute ja käitumise muutumise kohta projektis osalemise mõjul. Projektijuhtide ja projektides osalenute 
arvamused. 

* küsimus küsiti ainult projektijuhtidelt, mitte projektides osalenutelt 
 

Suhtevõrgustike areng 
Pea 90% osalejatest nõustusid sellega, et pärast projekti on nad enesekindlamad teistes riikides ringi liikudes, ja kinnitasid, 
et nad tutvusid projekti käigus inimestega teistest riikidest, kellega nad ka pärast projekti suhtlevad siiamaani. Sama paljud 
märkisid, et kavatsevad projekti käigus loodud võrgustikega ühendust hoida ka tulevikus. Seega niisama kõrgelt, kui 
vastajad hindavad projekti mõjuks sotsiaalsete võrgustike loomist, on projektis osalemise tulemusel saadud ka tunne, et 
mujal riigis toimetulekuks on piisavalt vajalikke oskusi. Umbes kaks kolmandikku vastanud osalejatest kavatses välja 
töötada ühistegevusi või projekti koos projektis tuttavaks saanud inimestega. Kolm neljandikku märkisid, et on loonud 
sidemeid teistest riikidest inimestega, mis on kasulikud kaasamaks vastajat sotsiaalsetesse ja poliitilistesse küsimustesse 
ning sama suur osakaal kavatses minna kindlasti välismaale õppima, töötama, praktikale või elama.  
 

Seotus ja töötamine noortevaldkonnas  
Küsitluses uuriti ka arvamusi projektide mõju kohta noortevaldkonnas töötamisele või noortevaldkonnaga muul moel seotud 
olemisele. Enamiku etteantud väidetega mitteformaalse hariduse, noorsootöö pädevuste arenemise ja projektijuhtimise 
oskuste ning rahvusvahelistumise valdkonnas avaldunud mõjude kohta nõustuvad 85% või enamgi respondentidest. Nii 
osalejate kui projektijuhtide seas osutusid nõustumiste osakaalude poolest suurimaks mõju valdkonnaks just rahvusvahelise 
koostöö oskused ning mitteformaalse õppega seotu. Üle 90% vastanutest on õppinud projekti tulemusena näiteks paremini 
töötama rahvusvahelises meeskonnas, tõhusamalt edendama mitteformaalset õpet noorsootöös ning mõistab pärast 
projekti ka paremini mitteformaalse hariduse kontseptsiooni ning seoseid formaalse, mitteformaalse ja informaalse hariduse 
ja õppe vahel. Ka tööalase mõju kohta esitatud väidetest on kõige väiksema nõustumiste osakaaluga väited teadmiste 
suurenemise kohta noortepoliitika valdkonnas: 70–80% vastanutest (mis on siiski väga kõrge positiivsete vastuste osakaal) 
nõustub sellega, et projekti tulemusena nad mõistavad paremini noortepoliitika sisu nii kohalikul kui ka Euroopa tasandil või 
et nad pärast projekti saavad paremini aru oma võimalustest panustada noortepoliitika arendamisse.  
 
 
5.2. RIIKLIKE NOORTEVALDKONNA PROGRAMMIDE ELLUVIIMINE 
 
ESF “NOORSOOTÖÖTAJATE KOOLITUSTE ARENDAMINE” 2015-2018 KOOLITUSTE KORRALDAMINE JA KOOLITUSVALDKONNA 

ARENDAMINE 
 

Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse raames viidi 2016. aastal ellu kokku 12 arenguprogrammi, milles osales 280 noortega 
tegelevat spetsialist. Osalejatest 157 oli seotud huvitegevusega (huvikoolide töötajad ja kooli huvijuhid) Samuti viidi ellu 34 
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temaatilist koolitust ( 49 koolituspäeva), milles osales 735 õppijat. 2016. aastal lõppesid Eesti toimepiirkondade esimese 
lennu koolitused (48 koolitust) ühtekokku 150 osalejale. 2016 sügisel alustati 2 lennu koolitustega, toimunud on 58 
koolituspäeva. 2016 toimus seminar "Theory meets Practice", mille raames kaasati väliskoolitaja John Bamber. 2-päevasel 
koolitusel osales 23 osalejat, nende seas noorsootöö magistrandid, õppejõud, koolitajad ning noorsootöötajad ja noorsootöö 
arendajad. Kokku viidi aasta jooksul ellu koolitusi, milles osales 1139 noorsootöötajat, mis moodustab kogu Eesti 
noorsootöötajaskonnast ca 22,7%. 
 

Koolitustegevuste tulemuslikkusest rääkides võib tuua näite muusikakoolide juhtide arenguprogrammi tulemuslikkuse 
hindamisest, millest saame teha järgmise kokkuvõtte: 

1. Muusikakoolide arendajad peavad küsimusi, millele arenguprogrammi erinevatel koolitustel vastuseid otsiti, väga 
aktuaalseteks. Eriti tähtsaks peetakse 1) juhtida huvikooli nii, et selle tegevus oleks noore jaoks huvipakkuv ja 
edasiviiv; 2) huvikooli spetsialistide kaasamist tänapäevase õpikeskkonna kujundamisse ning 3) noorte 
mitmekülgseid vajadusi arvestava õppimiskultuuri saavutamist.  

2. Muusikakoolide arenguprogrammis osalemine toetas osalejaid nende endi hinnangul kooliarenduslike tegevuste 
algatamisel või ümberkujundamisel. Nelja esimese koolituse järel oldi kõige enam tuge saadud oma kooli kui 
organisatsiooni tugevuste ja arenguvajaduste läbitöötamisel ning missiooni ja visiooni väärtustamisel, õppetöö ja 
muu tegevuse mõtestamisel koos õpetajatega ning koolides kehtivate väärtuste ning hoiakute analüüsimisel.  

3. Tõhusaks hinnati ka tuge mida saadi isiklikule ametialase tegevusele (skaalal 1-5 keskmine tulemus 4 ja enam): 
oma professionaalse arengu päevakohaste aspektide määratlemine, igapäevatöö esmatähtsate probleemide 
sõnastamine ning enese ja oma tegevuse mõtestamine noorsootöötajana. 

 

Kuna arenguprogrammis osales muusikakoole Harjumaast Võrumaani, oli osalejatel võimalus ka kogeda, et töö erinevate 
regioonide muusikakoolides on palju sarnasem kui seni arvatud – hoolimata väga erinevast õpilaste arvust, rahalistest 
võimalustest jmt. Arenguprogrammi vältel tekkis mitmetel koolidel koostööideid, mis loodetavasti ka programmi lõppemisest 
hoolimata teoks saavad. 
 

2016. aasta jooksul ilmus 3 ajakirja MIHUS väljaannet noorsootöös ja noortevaldkonnas olulistel ja aktuaalsetel teemadel: 
Mihus nr 18 (Noorsootöö ja kultuuritundlikkus), 19 (Nutikas noorsootöö) ja 20 (Noorte elu). 2016 töötati uuendusena välja ka 
MIHUS temaatilised videointervjuud erinevate arvamusliidritega aktuaalsetel teemadel. Videode levitus on kavandatud 
2017. aasta alguses. Viidi läbi õppematerjalide teadlikkuse- ja vajaduse uuring noorsootöötajate ja noortevaldkonna 
koolitajate ning õppejõudude seas. Tõlgiti "Theory meets Practice" õppematerjalid eesti ja vene keelde. 
 

PROGRAMMI “HOOLIV KLASS” ELLUVIIMINE 
 

„Hooliv klass” on 6.-7. klassidele suunatud programm, mille eesmärgiks on õpetada noorsootöös kasutusel olevate 
lähenemiste kaudu oskusi ja pakkuda kogemusi, mis aitavad luua klassist hoolivat meeskonda. 6.-7. klasside noored on 
jõudnud oma arengus etappi, kus seistakse silmitsi väljakutsetega, mis on seotud suhete loomise ja hoidmisega. Seetõttu 
on programm kavandatud ennekõike klassidele, mis ei toimi ühtse meeskonnana, kus esineb konflikte ja õpilastel on raskusi 
õppetööle keskendumisel. 

Programm toetab koolides tervikuna uskumuste, väärtuste, hoiakute muutumist, et suurendada hoolimist, toetada 
sotsiaalsete pädevuste arengut ja kiusamise ning noorte tõrjutusriski vähenemist. 

2016. aastal oli projektiga “Hooliv klass” seotud kümme klassi erinevatest Eesti üldhariduskoolidest. Kandideerimine toimus 
üle Eesti ja kokku laekus 25 sooviavaldust. Projektis osalesid Tartu Annelinna Gümnaasium, Palupera Põhikool, Väike-
Maarja Guࡇmnaasium, Viljandi Paalalinna Kool, Haljala Gümnaasium, Türi Põhikool, Luunja Keskkool, Adavere Põhikool, 
Kõpu Põhikool, Nõo Põhikool. Klasside suurused varieerusid 10-39 õpilaseni. Koolide motivatsiooniks projektis osalemisel 
oli soov kujundada noortest ühiselt toimivat ja teineteisest hoolivat meeskonda. Klassides esineb kiusamist, tõrjutust, noored 
on väga erineva ja tihti keerulise taustaga, suhted õpetajatega ei toimi hästi ja sellest tulenevalt kannatavad ka 
õpitulemused. 

2016. aastal viidi läbi kaks kahepäevast koolitust noorsootöötajatele (osales 20 noorsootöötajat), kaks kahepäevast koolitust 
koolide tugimeeskondadele (osales 50 töötajat) ning  kümme kahepäevast koolitust noortele (osales 215 õpilast). Kokku 
kakskümmend kaheksa koolituspäeva. 2016 aastal toimus Tallinnas V motiveeriva intervjueerimise konverents, mille teema 
oli: „Motiveeriv intervjueerimine: noort toetavad valikud“, kus tutvustasti Hooliva klassi programmi konverentsi osalejatele. 
Valmis Hooliva klassi programmi tutvustav voldik. 
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Programmi alguses ja lõpus kaardistatakse ja kogutakse andmeid noorte eneseteadlikkuse ja heaolu kohta, et hinnata 
programmi võimalikku mõju noorte sotsiaalsete oskuste kujunemisele ja klassi toimimisele hooliva kollektiivina. 

Mõõtmistulemustest ja õpetajate tähelepanekutest selgub, et programmi lõpuks ilmnevad kõige suuremad positiivsed 
muutused õpilaste hinnangus enda heaolule koolis, tülide rahumeelsele lahendamisele, läbisaamisele klassikaaslastega ja 
õppimisele kui meeldivale tegevusele. Samuti on õpilaste hinnangute võrdluses näha, et osalejatele muutus programmi 
lõpuks omasemaks kaaslastele hästi ütlemine ja ühistegevustes osalemine. 

Kõiki programmi “Hooliv klass” kaasatud koolide asukohti 2014-2016 aasta lõikes on võimalik vaadata virtuaalselt kaardilt 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=18mVheHQyDwKeIvdbqkWeqEMTNi8&ll=58.5912901064647%2C25.5866210
49999962&z=8 

 
EMP PROGRAMMI HUKK-AP EHK HUVIKOOLIDE KAASAMISE JA ARENGUPROGRAMMI ELLUVIIMINE 
 

2016. aasta kevadel lõppes kaks ja pool aastat väldanud EMP projekt HUKK-AP, mida koordineeris noorteagentuur. 
Põhipartneritena olid kaasatud Tartu LV ja Pärnu LV, MTÜ Urban Style (JJ Street tänavatantsukool) ja MTÜ VitaTiim. 
Partnerid omakorda kaasasid piirkondlikke võrgustikke, kuhu kuulusid huvikoolid ja teised huvitegevust pakkuvad 
organisatsioonid. Kokku oli arenguprogrammi tegevustesse kaasatud 80 partnerit, kelle põhitegevus oli seotud noortele 
huvitegevuse korraldamise- ja arendamisega. 
 

Projekti eesmärgiks on teha huvihariduse ja –tegevuse võimalused riskis elavatele noortele kättesaadavamaks ning luua 
tingimused ja toimivad lahendused noorte süsteemseks kaasamiseks ja osalemiseks huvihariduses. Projekti noortele 
suunatud tegevused keskendusid eeskätt 7-17-aastastele riskis elavatele noortele, kuid ei välistanud mingil moel ka projekti 
mõjul kaasnevat laiemat noorte osalust projektitegevustes ja huvihariduses.  
Projekti elluviimine kinnitas, et huvikoolid on valmis ja omavad potentsiaali riskis elavate noorte kaasamiseks oma 
pakutavatesse tegevustesse. Samas on oluline rõhutada, et huvikoolide töötajad ja huvitegevust pakkuvad noorsootöötajad 
vajavad uute sihtgruppide kaasamisel ka edaspidi toetust eripädevuste tõstmiseks ning ressursse, mis kataks lisatöö, mida 
erivajadustega noorte kaasamine nõuab. Samuti leiti, et riskis elavate noorte kaasamine tähendab huvikoolidele senise 
lähenemise ja töömeetodite ümbermõtestamist ning enam koostööd teiste asutustega sh KOV ja kool. Kohaliku omavalituse 
roll kaasava huvihariduse tekkimisel on määrava tähtsusega nii pädevuste arendamise kui ressurssidega toetamise kaudu. 
Pärnu LV on hea eekujuna teistele alates 2016. aastast linnaeelarve kaudu taganud tegevustega jätkamise samas ulatuses 
kui HUKK-AP projekti ajal. 
 

Projekti 2,5 aastase tegevusperioodi jooksul viidi ellu koolitus- ja mentorlustegevusi, milles osales 1647 noortega tegelevat 
spetsialisti. Projekti raames pakutud huvitegevustes osales 3231 noort (neist 1806 regulaarselt) ning nõustatud 
lapsevanemate arv oli 442. 
 

Projekti raames elluviidud tegevuste mõju väljaselgitamiseks viis Stories for Impact läbi uuringu, kus analüüsiti ka noorte ja 
võrgustiku kogemuslugusid (kokku 47 lugu). Kokkuvõtvalt võib öelda, et projektitegevustes osalemine toetas noortes nii 
huviala harrastamisega kui ka laiemalt elus hästi hakkamasaamisega seotud pädevuste arenemist. Uuringu tulemused 
toovad välja, et osalenud noortes on toimunud järgmised muutused: 
 

 Muutus teadmistes ja oskustes, mis on seotud huviringi teemaga (nt arenenud pillimängu- ja tantsuoskused, 
loovuse areng, kunstiande ilmsikstulek); 

 Muutus hoiakutes ja tunnetes, mis on seotud huviringi teemaga (nt uute sõprade leidmine, iseseisvamaks 
muutumine, kasvav huvi teema vastu); 

 Muutus käitumises, mis väljendub huviringi toimumiskohas (nt ideede avaldamise julgus, suurem omaalgatus, 
õpilaste omavahelise ja õpilaste-õpetaja koostöö paranemine); 

 Muutus teadmistes / oskustes / hoiakutes, mis väljenduvad väljaspool huviringi toimumiskohta (nt arenenud 
suhtlemis- ja meeskonnatöö oskused, enesehinnangu kasv, parem keskendumis- ja tähelepanuvõime, 
õppeedukuse tõusmine); 

 Muutus käitumises, mis väljendub väljaspool huviringi toimumiskohta (nt tundides käitumise paranemine; 
agressiivse käitumise vähenemine, ennastkehtestava käitumise kasv, suurem iseseisvus liiklemisel). 

Lisaks saab välja tuua, et projekt on aidanud kaasa mõtteviisi muutusele (huvi)haridussüsteemis, kus  erivajadustega ja/või 
vähemate võimalustega noorte kaasamine on muutumas tavapraktikaks ning saavutada kohalikul või regionaalsel tasemel 
sihtrühmaga tegelevatel võrgustikel koostöös uue kvaliteedi.  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=18mVheHQyDwKeIvdbqkWeqEMTNi8&ll=58.5912901064647%2C25.586621049999962&z=8
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=18mVheHQyDwKeIvdbqkWeqEMTNi8&ll=58.5912901064647%2C25.586621049999962&z=8
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Projekti tulemuste ülevaate ja mõjude analüüsi leiab siit: http://mitteformaalne.ee/koolitusprojektid/hukk-ap-
projekt/tulemused/ 
 

NOORTEKOHTUMISTE PROGRAMMI ELLUVIIMINE 
 

2015. aasta märtsist käivitatud pilootprojekt “Noortekohtumised”, jätkas 2016 aastal oma teise tegevusaastaga, eesmärgiga 
toetatada Eestis elavate 11-16-aastaste erineva emakeelega noorte siseriiklikke koostööprojekte suurendades seeläbi 
teineteisemõistmist, koostööd ja noorte arengut.  
 

“Noortekohtumine” on noorte algatusel ja nende poolt valitud teemal teostatud projekt mõnel konkreetsel teemal. 
Noortekohtumisest võtab osa 16-24 noort (koos täisealiste noortejuhtidega), kellest vähemalt pooled õpivad mõnes Eesti 
vene õppekeelega koolis. Ühe Noortekohtumise raames võib toimuda 1-3 erinevat kokkusaamist, mis kestavad korraga 3-6 
päeva.  
 

Olulise muudatusena laiendati 2016 tegevusaastal projekti sihtgruppi ka gümnaasiumiastmele. Olgugi, et projekti peamiseks 
sihtrühmaks jäi endiselt põhikooliaste, võivad alates 2016. aastast olla kuni 20% toetatud projektides osalejatest ka 
gümnaasiumiõpilased. 2016. aasta projektidest oli veidi alla 10% ainuüksi gümnaasiumiõpilastele suunatud ning 30% 
projektidest oli põhikooliõpilaste sekka kaasatud ka gümnasiste. 60% projektidest olid suunatud ainuüksi põhikooliõpilastele. 
Noortekohtumiste osalejate profiil on väga erinev, kaasatakse nii üht homogeenset vanuseastet (näiteks 14-15) kui ka väga 
laia vanuselist profiili (näiteks 12-17). Peamise Noortekohtumiste sihtrühmana võib aga välja tuua vanuseklassi 12-16. 
 
2016. aastal korraldati kaks programmi taotlusvooru – taotlused esitati 1. märtsiks ja 1. novembriks. Kahe tähtaja kohta 
saabus Noorteagentuurile kokku 63 projektitaotlust 116 noortekohtumiseks 1974 noorele, kogusummas 249 052 Eurot. 
Kokku toetati 2016. aastal 44 projekti, mille raames viiakse ellu 74 noortekohumist, milles osaleb kokku 1601 noort 
(toetussumma kokku 158 600 eurot). Keskmine noortekohtumise pikkus oli (koos reisipäevadega) 4,9 päeva ning valdav 
enamus projekte teostati kahe partneri koostöös.  
 

Projektide kvaliteeti toetavate tegevustena jätkati noortele suunatud 45-tunnise projektijuhtimise koolitusega “Idee45” ning 
noortejuhtidele suunatud Noortekohtumiste kvaliteediseminaridega. Lisaks on alates pilootprojekti käivitamisest toiminud 
eeltaotlustähtaegade süsteem, kus Noortekohtumiste projektinõustajad toetavad taotlejaid kvaliteetsemate projektitaotluste 
kirjutamisel. 2016. aasta kevadel ja sügisel toimunud kahest Idee45 koolitusest võttis osa vastavalt 77 ja 102 inimest ning 
kevadel ja talvel toimunud kolmest kvaliteedikoolitusest kokku 75 osalejat. Koos kvaliteeti toetavate koolitustega oli 
Noortekohtumiste 2016 aasta tegevustesse kaasatud 1753 noort, mis on 97,4% 2016 aastale seatud eesmärgist, mille 
kohaselt oli eesmärk kaasata 1800 noort. Paralleelselt Noortekohtumiste toimumisega jätkati septembrini ka 
uuringuandmete kogumist, milles vaadeldakse noortekohtumistel osalenud noorte riigiidentiteeti, sotsiaalset- ja 
kodanikupädevust, noorte üldist aktiivsust ning enesekohaseid hinnanguid võtmepädevustele nii enne kui peale 
Noortekohtumise toimumist. Esialgsete Noortekohtumiste uuringu tulemuste kohta valmis vahearuanne mais 2016 ning 
lõplikud tulemused avaldatakse uuringuaruandena märtsiks 2017. 
 

Olgugi, et Noortekohtumiste toimumise geograafiline jaotus oli võrreldes eelneva aastaga sarnane selle poolest, peamised 
projektide toimumise regioonid jäid samaks, oli siiski osakaal varasemast erinev. Suurim noortekohtumiste arv (ligi 40%) on 
läbi viidud Ida- või Lääne-Virumaal (28) umbes 25% kohtumistest Tallinnas ja Harjumaal (19), Lõuna-Eesti (Tartu-, Võru, 
Valga ja Põlvamaa) projektid on kahanenud 15%’ni (11) ning umbes 20% projektidest on toimunud kõigis ülejäänud 
maakondades (16), mis on võrreldes 2015 aastaga kena areng näiteks on tõusnud projektitegijate hulk Saare-, Lääne-, ja 
Pärnumaalt. 2016. aasta projektid toimusid kokku 14 maakonnas, seda on üks rohkem, kui projekti esimesel tegevusaastal. 
Kõiki Noortekohtumiste toimumispaiku mõlema aasta lõikes on võimalik vaadata virtuaalselt kaardilt 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=zRoR7tFpbvdA.k-tYw2AvXdPY.  
 

Taotlejate ja partnerorganisatsioonide profiil on noorteagentuuri jaoks jätkuvalt huvitav, hoides kaasatuna mitmeid uusi siht- 
ja huvigruppe. Kuigi toetuse saanud taotlejate seas on pea võrdsel määral mittetulunduslikke ühendusi (17), avalikke-
õiguslikke organisatsioone (14) ning mitteformaalseteid noortegruppe (13), on 42% toetuse saajaid koolid või koole 
esindavad õpilasgrupid. Seega on koolid jätkuvalt Noortekohtumiste valdavamaks sihtgrupiks. Mittetulunduslike 
organisatsioonide hulgas on aga põhilised taotlejad erinevad noorteühendused.   
 

2016 aastal sai tõsisema hoo sisse koostöö nende Eesti ülikoolidega, kus pakutakse õpet noorsootöö õppekaval. Koostöö 
toimus projektijuhtimise praktika aine raames nii TÜ Narva Kolledži kui Tallinna Ülikooliga, näiteks pakuti tudengitele 
täiendavat tuge, koolitust ja konsultatsiooni Noortekohtumiste projektide elluviimiseks. Kokku sai 2016. aastal toetuse 4 
erinevat noorsootöö tudengite Noortekohtumise projekti. 

http://mitteformaalne.ee/koolitusprojektid/hukk-ap-projekt/tulemused/
http://mitteformaalne.ee/koolitusprojektid/hukk-ap-projekt/tulemused/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=zRoR7tFpbvdA.k-tYw2AvXdPY
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Noortekohtumiste projektiteemad on sellised, mis noori endid kõnetavad ja on valitud noorte poolt. Seetõttu on paljud 
projektid seotud liikumise, spordi ja tervisliku eluviisiga ning toimetulekuga looduses. On ka lihtsalt keeleõppe projekte, mille 
eesmärk on läbi mitteformaalse tegevuse õppida ja harjutada eesti keelt. Noortekohtumiste projektide seas on ka 
fokusseeritud teemakäsitlusi näiteks noorukite depressiooniga võitlemine, sallivuse tõstmine, tark käitumine internetis või 
hoopis sotsiaalne reklaam.  
 

VÄÄRTUSARENDUSE TEGEVUSKAVA ELLUVIIMINE NOORTEVALDKONNAS 
 

2016. aasta sügisest alustati väärtusarenduse tegevuskava elluviimisega noortevaldkonnas, mille eesmärgiks on juhtida 
rohkem tähelepanu positiivsetele väärtustele nagu mitmekesisus, avatus, austus, hoolivus ja sõbralikkus ning aidata 
noorsootöö kaudu kaasa nende väärtuste mõistmisele ja süvenemisele Eesti noorte seas ja ühiskonnas laiemalt. 
Tegevuskava raames kavandati ja viidi ellu noorsootöötajatele suunatud Hoolivate väärtuste baaskoolitus. Tallinna 
koolitusgrupp täiendas 12 õppepäeva jooksul oma praktilisi oskusi ja teadmisi kultuurilisest mitmekesisusest, tõrjutud 
gruppidega töötamisest ning väärtuspõhisest noorsootööst. Koolitusprogramm sisaldas õppekäike sünagoogi ja islami 
palveruumidesse ning Stockholmi noortekeskusesse Fryshuset’isse. Tagasisidest jäi kõlama, et õppegrupp jäi 
baaskoolitusega väga rahule adudes, et varasemad teadmised ja oskused koolituse teemades vajasid oluliselt täiendust. 
Lähem info baaskoolituse kohta on kättesaadav koolituskutses.  
 

Novembris toimunud kokkamisaktsioonil „Kultuur purki“ osales ligi 400 noort 10 maakonnast 
 
Väärtusarenduse tegevuskava raames viidi 2016. aasta Noorsootöö nädala raames ellu kultuuridevahelise kokkamise 
töötoad "Kultuur purki!" 7.-13. novembril ning vastavasisulisi töötubasid korraldas 20 noortekeskust/kooli 10 maakonnas üle 
Eesti koos Erasmus+ EVT vabatahtlikega. Sündmused leidsid kajastust kohalikes lehtedes. Kuressaare Avatud 
Noortekeskuse Noortejaamas valmis video, mis on üleval Telepurgis (selle video autorid on Vaige Aav ja Priit Panksepp). 
 

5.3. SANA AVALIKUD SUHTED JA INFOTEGEVUSED 
 

2016. aastal olid SANA infotöö fookuses Euroopa vabatahtliku teenistuse 20 aastapäeva tähistamine aastaringselt väldanud 
ürituste ja tegevuste seeriaga, SANA visuaalse identiteedi uuendamine, Erasmus+: Euroopa noored programmi teavitustöö 
erinevate kanalite, ürituste ja tegevuste kaudu (taotlejate arvu kasvatamine, uute taotlejateni jõudmine, vähemate 
võimalustega noorteni jõudmine) ning HUKK- AP projekti tulemuste levitamine.  
 
TEAVITUSTEGEVUSED JA INFOÜRITUSED  
 

Erasmus+: Euroopa Noored 
 
Programmi Erasmus+: Euroopa Noored tutvustamiseks toimus 2016. aastal kokku 70 infoüritust, kus osales 6310 noort ja 
noorsootöötajat. Infoüritused toimusid kõikides Eesti maakondades ja nende läbiviimisel oli büroole toeks esitlejate, 
EuroPeerside ning Eurodesk võrgustikud. Esitlused toimusid nii noorte infomessidel („Tuleviku Kompass“, „Teeviit“, „Vali 
Nutikalt“, Orientiir“, mida külastas kokku üle 10 000 noore), koolides, noortekeskustes ja noorteüritustel kui ka 
noorsootöötajate ja teiste noortega töötavate spetsialistide (õpetajad, karjäärispetsialistid) kohtumistel.  
Teiste seas korraldasime 2016. aastal 2 info- ja seminaripäeva koostöös Kodanike Euroopa ja Loov Euroopa 
programmidega. Seminaride eesmärk oli lisaks kolme Euroopa programmi tutvustamisele anda ka näpunäiteid ja soovitusi 
rahvusvahelise koostöö algatamiseks, tuua välja rahvusvahelise koostöö potentsiaalseid riske ning toetada partnerlussuhete 
loomist. Koostöö peamine eesmärk oli vaadata kaugemale oma tavapärasest taotlejate ringist ning jõuda oma sõnumiga 
uute sihtgruppideni. 
 

Euroopa Vabatahtliku Teenistuse 20 kampaania 
 
Koostöös SANA kommunikatsiooniosakonnaga ja EVT koordinaatoriga viidi 2016. aastal läbi EVT 20. aastapäeva 
tähistamiseks kogu aasta väldanud infokampaania, mille eesmärk oli suurendada EVT nähtavust noorte ja 
organisatsioonide seas ning rääkida selle positiivsest mõjust. EVT20 kampaania raames toimunud sündmused olid 
järgmised:  
 

http://noored.ee/uudised/vaartuskampaania/hoolivate-vaartuste-baaskoolitus-noorsootootajatele/
http://noored.ee/telepurk/1481043936/Kultuur-purki-11.11.16
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Jaanuari alguses kuulutasime välja foto-, video-, jutukonkursi "Vabatahtlikul juhtub". Konkursile esitati Eesti ja 
välisvabatahtlike poolt kokku 38 fotot, 2 videot ja 7 lugu, mida presenteerisime oma kodulehel ja Euroopa Noorteportaalis.  
Konkursi tulemuste kokkuvõtte leiab siit. 
Aprillis toimus üle -Eestiline Euroopa vabatahtliku teenistuse koolituur, mis toimus 11. -15. aprillil. Nädala jooksul külastasid  
 

Eestis tegutsevad välisvabatahtlikud ja Eesti noored, kes on käinud vabatahtlikuna välismaal kokku 25 kooli ja rohkem kui 
40 klassi Narvast Tõrvani. Kokku käis koolides kogemusi jagamas ja oma kultuuri tutvustamas 35 vabatahtlikku 11 riigist üle 
Euroopa. Hinnanguliselt jõuti koolituuriga ca 700 nooreni.  
Lisainfot leiab siit. 
 

Aprillis valmisid ka uued, Euroopa vabatahtlikku teenistust tutvustavad infomaterjalid, mida jagati nii koolituuri raames, kui 
ka erinevatel infoüritustel ning on levitatud noortekeskustesse jm noortega töötavatesse organisatsioonidesse.  
Infomaterjalid leiab siit. 
 

Mais osales noorteagentuur koos EVT välisvabatahtlikega Euroopa Päeval, kus tutvustati EVT-d ning jagati infomaterjale. 
Euroopa Päeval osales üle 9000 inimese.  
 

Augustis osalesime taaskord nii Eesti kui välisvabatahtlikega Paides Arvamusfestivali noortealal, kus sealsetele külalistele 
EVT-d ja muid rahvusvahelisi võimalusi tutvustasime. Arvamusfestivali tegevuste läbi viimisel oli suureks toeks Eurodesk 
võrgustiku liige Paide Avatud Noortekeskus. Hinnanguliselt jõuti arvamusfestivalil rahvusvahelisi võimalusi tutvustada 
umbes 120-le noorele.  
 

Oktoobris korraldasime suure EVT20 sünnipäevaürituse, kus osales üle 200 endise ja praeguse vabatahtliku, vabatahtlikega 
töötava organisatsiooni esindaja ja muu vabatahtliku teenistusega kokku puutunud inimese. Üritusel käsitleti EVT kogemuse 
mõju nii üksikisikule kui ühiskonnale laiemalt ning motiveeriti osalejaid oma kogemust teistelegi jagama.  
Oktoobris käivitas Noorteagentuur Eestis esimese EVT videopäeviku ehk vlogi. Selleks sõlmiti 2016. aasta oktoobrist kuni 
2017. aasta juunini Hispaaniasse oma Euroopa vabatahtlikku teenistust tegema läinud Siim –Martin Kaasikuga leping, mille 
järgi tuleb noormehel teha oma EVT kogemusest vähemat 10 videot, mida SANA kanalites ja Delfi Noorte Hääles 
levitatakse. 2016. aastal valmis 4 videot, mis jõudsid 792 vaatajani. Lisaks teeb Siim –Martin oma EVT kogemusest ka 
Skype’i vahendusel otseülekandeid, et infoüritustel huvilistega vahetumat kontakti saavutada. Videopäeviku eesmärk on 
noortele atraktiivses vormis ja ehedalt tutvustada EVT-d ja selle võimalusi.  
 

Novembri lõpus – detsembri alguses viidi läbi ühisprojekt koostöös UP With People assotsiatsiooniga. 22 EVT vabatahtlikku 
üle Eesti külastasid kahe päeva jooksul nelja Tallinna kooli ning tutvustasid rahvusvahelisi võimalusi, EVT-d ja aktiivseks 
kodanikuks olemist laiemalt. Koolituuriga jõuti ca 200 nooreni. Lisaks tutvustati EVT-d Nordea kontserdimajas Up With 
People lavashow’le kogunenud inimestele, keda oli kokku 600. Veel tutvustati EVT-d umbes 150-le UWP gruppi kuuluvale 
noorele ja tiimiliikmele. Projekti käigus tehti Tallinna erinevates organisatsioonides ka vabatahtlikku tööd.  
 

Time to Move kampaania 
 
24. oktoobril kuulutati välja Eurodeski võrgustiku poolt juba kolmandat korda organiseeritav kampaania Time to Move. Eesti 
osales kampaanias teist korda. Kampaania eesmärgiks oli  tutvustada rahvusvahelisi võimalusi ning peamiseks sihtrühmaks 
olid vähemate võimalustega noored.  
 

Kampaania vältel toimus Time to Move videokonkurss, mis kutsus üles Eesti noori selgitama, mis kasu on/võiks olla 
väliskogemusest. Konkursile laekus 5 videot. Konkursi võitja väljaselgitamine toimus Facebooki vahendusel ning konkursil 
osalenud videod jõudsid rohkem kui 20 000 inimeseni. Võitja hääletusel osales üle 1000 inimese.  
Lisaks videokonkursile toimus 6 infoüritust erinevates Eesti maakondades vähemate võimalustega noortele. Üritused 
toimusid Hiiumaal Emmastes ja Kõrgessaares, Harjumaal Aruküla ja Alavere noortele, Vana –Vigalas ja Narvas. Samuti 
osaleti kampaania raames koostöös Tallinna Kesklinna noortekeskusega korraldatud messil Rahvusvaheldus. Ürituse info 
levitamiseks tehti koostööd Tallinna töötukassa osakondadega.   
Infoüritustega jõuti rohkem kui 200 nooreni. Ka telliti kampaania nähtavuse suurendamiseks erinevaid kampaania 
sümboolikaga materjale nagu plakatid, kleepsud ja meened.   
 
 
 

http://noored.ee/uudised/evs20/selgusid-evs-konkursi-parimad-fotod-jutud-ja-videod/
http://noored.ee/uudised/evs20/evt-vabatahtlikud-eestist-ja-valisriikidest-jagavad-oma-kogemusi-25-koolis/
http://noored.ee/blogi/vabast-tahtest/uued-abimaterjalid-tutvustavad-teekonda-euroopa-vabatahtliku-teenistuseni/
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Going International Foorum 
 
Eurodeskiga koostöös toimus mais mitmepäevane rahvusvahelist noorsootööd tegema õhutav koolitusüritus Going 
International, mis oli mõeldud rohkem- ja vähemkogenenumatele noorsootöötajatele, KOV ametnikele, Eurodesk 
võrgustikku kuuluvatele infotöötajatele jt noortega töötavatele inimestele üle Euroopa. Üritusele töötati välja visuaalne 
identiteet ning koostati vajaminevad materjalid. Ürituse raames korraldati ka üle –Euroopaline foto –ja videokonkurss „Going 
International“, mille eesmärk oli jagada noortega oma rahvusvahelist kogemust ning motiveerima uusi huvilisi rahvusvahelisi 
kogemusi saama. Konkursi kuulutust levitati erinevates Eesti –sisestes ja rahvusvahelistes kanalites tagamaks osalejad 
kogu Euroopast. Tähtajaks laekus 61 fotot ja 11 videot üle Euroopa. Parimaid autasustati ning konkursi töödest tehti Going 
International Foorumile fotonäitus. Ka tehti foorumil osalejatele ettekanne erinevatest Erasmus+ rahvusvahelistest 
võimalustest ja Eurodesk võrgustikust. Üritust kajastati peamiselt sotsiaalmeedias.  
 

HUKK –AP projekt 
 
2016. aastal lõppes projekt HUKK–AP, mille infotegevustesse SANA infotöötajad samuti oluliselt panustasid. Veebruaris 
külastati HUKK–AP töötuba, mille põhjal kirjutati artikkel kogumikku „Kõik on võimalik. Huviharidus päästab maailma“. 
Märtsis osaleti HUKK -AP lõpukonverentsil, mida samuti kajastati ning mille laiemaks leviks telliti Postimehest otseülekanne. 
Aprilli lõpust augusti lõpuni tegeleti HUKK–AP projekti kokku võtva kogumiku toimetuse, tõlke ja väljaandmistöödega. 
Kogumikku levitati kõigile Eesti huvikeskustele, erinevatele noortega tegelevatele asutustele, raamatukogudele jt asutustele 
üle Eesti.  
 

Noortekohtumised 
 
Noortekohtumiste huvilistele korraldati jaanuaris infoseminarid Tallinnas ja Jõhvis ning aasta teises pooles veelkord 
Tallinnas. Lisaks infoüritustele on toimunud individuaalsed konsultatsioonid kõigi soovijatega aastaringselt. 
Kevadel alustas Noortekohtumiste programmi meeskond infovoldiku materjali kokku panemist ning aasta lõpuks valmis 
ülevaatlik tutvustus noortega töötavatele täiskasvanutele, millele luuakse kujundus ning trükitakse 2017. aastal nii eesti- kui 
ka vene keeles. 
 

Noortekohtumistel valminud teksti-, foto- ja videomaterjalid avaldatakse SANA blogis ning videoveebis Telepurk. 
Eestikeelses blogis ilmus aasta jooksul 19 ning venekeelsel kodulehel 9 Noortekohtumist käsitlevat postitust. 
Noortekohtumised on nähtavad ka meedias. Peamiselt kajastatakse Noortekohtumiste toimumisi kohalikul tasandil – aasta 
jooksul avaldati 20 artiklit kohalikes ja vallalehtedes. Üleriiklikus meedias kajastus Noortekohtumiste projekt 8 korral, 
kusjuures andis projektijuht intervjuu nii ETV+ kui venekeelsele raadiole „Raadio 4“. 
HARA ja SANA koostöös toimunud tunnustusüritusel nomineeriti kahte silmapaistvat Noortekohtumiste projektitiimi: Jõhvi 
Noortekas ning Laulasmaa projektipojad, kellega  tehti ka videointervjuud, mis avaldatakse SANA sotsiaalmeedias ning 
kodulehel.  
 
MEEDIATEGEVUS 
 

Noorteagentuur teeb meedia suunal tööd kaheti: kirjutades ise meediasse artikleid ja pressiteateid ning koolitades 
projektitegijaid oma projektist ja selle tulemustest rääkima korralistel check-up koolitustel toetusesaanutele. Lisaks on 
Noorteagentuuri esindajad mitmel korral ka ajakirjandusele pikemaid intervjuusid andnud.  
SANA elluviidavatest programmidest ja tegemistest ning Erasmus+: Euroopa Noored ja Noortekohtumiste projektidest on 
2016. aastal kirjutatud nii üleriiklikes päevalehtedes (Õhtuleht, Õpetajate Leht, Postimees), peamiselt aga siiski 
maakondlikes ja kohalikes väljaannetes (nii eesti kui vene keeles). Samuti on meie tegevusi kajastanud erinevad online-
kanalid (Delfi, päevalehtede ja maakonnalehtede veebiportaalid) ning tele- (TV3) ja raadiojaamad (Vikerraadio, Raadio 4). 
Kokku oli 2016. aastal 145 meediakajastust.  
SANA jälgib korrapäraselt enda ja projektitegijate tegemiste meediakajastusi Freqmedialt tellitava meediamonitooringu abil.  
Mõningate valitud meediakajastustega on võimalik tutvuda Noorteagentuuri blogi kaudu: 
http://euroopa.noored.ee/blogi/meedias/ 
Mõned näited meie kirjutatud artiklitest, mis ilmusid üleriiklikus meedias:  

 “Saame tuttavaks välisvabatahtlikuga: Annika Stienecker Saksamaalt tahab tuua igasse päeva killukese head”  
http://euroopa.noored.ee/blogi/vabast-tahtest/saame-tuttavaks-valisvabatahtlikuga-annika-stienecker-saksamaalt-
tahab-tuua-igasse-paeva-killukese-head/ (Ilmus Delfi Noortekas) 

http://euroopa.noored.ee/blogi/meedias/
http://euroopa.noored.ee/blogi/vabast-tahtest/saame-tuttavaks-valisvabatahtlikuga-annika-stienecker-saksamaalt-tahab-tuua-igasse-paeva-killukese-head/
http://euroopa.noored.ee/blogi/vabast-tahtest/saame-tuttavaks-valisvabatahtlikuga-annika-stienecker-saksamaalt-tahab-tuua-igasse-paeva-killukese-head/
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 Noortekohtumiste pilootprojekt viis eelmisel aastal kokku ligikaudu 1700 eesti ja vene keelt kõnelevat noort 
http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20160311&ID=380720  

 Ligi kolmveerand Eesti noortest soovib saada rahvusvahelisi kogemusi http://www.ohtuleht.ee/712562/ligi-
kolmveerand-eesti-noortest-soovib-saada-rahvusvahelisi-kogemusi  

ONLINE INFOTEGEVUS 
 

SANA haldab jooksvalt kolme veebilehte www.noored.ee (eesti ja vene keeles) ja www.mitteformaalne.ee, Euroopa 
Noorteportaali https://europa.eu/youth/EE_et ning noored.ee lehega seotud videoveebi Telepurk www.noored.ee/telepurk. 
Esimene veebileht kajastab eelkõige Erasmus+ ja Noortekohtumiste programmidega seotud uudiseid, infot, 
koolituspakkumisi ja projektilugusid ning teine Hooliva klassi ja HUKK-AP programmide tegevust, ESF koolitustegevusi ning 
mitteformaalse õppimisega seotud teemasid laiemalt. Euroopa Noorteportaalis kajastatakse pigem rahvusvaheliste 
mobiilsusvõimalustega soetud teemasid ning ärgitatakse olema aktiivsed kodanikud.  
 
2016.  aastal külastas noored.ee veebi  39 146 unikaalset külastajat ning videoveebi Telepurk lisaks 7537  kasutajat. 
Külastajate arv vähenes aastaga umbes 2000 võrra. Mitteformaalne.ee veebi külastas 2016. aastal 8144 külastajat.  
noored.ee avalehe kaudu on huvilistel võimalik liituda Noorteagentuuri rahvusvaheliste võimaluste uudiskirjaga. Lisaks 
kogume uudiskirja kontakte ka infoüritustel. Aastaga liitus uudiskirjaga 227 uut lugejat ning 2016. aasta lõpuks oli neid kokku 
2099. Uudiskirja saadame välja sagedusega ca 1 kord kuus. Lisaks panustab SANA igakuiselt oma teemadega ka Eesti 
Noorsootöö Keskuse (ENTK) noortevaldkonna uudiskirja. 
 

Lisaks veebilehtedele on SANA aktiivne ka sotsiaalmeedias, kus tegutsevad meile olulised sihtgrupid (noored, 
noorsootöötajad ja valdkonna organisatsioonid). Sotsiaalmeedias jagame eelkõige operatiivset infot (üleskutsed, 
pakkumised, tähtajad jm), kajastame projektitegijate tegemisi ning toome lugejaid oma veebidesse.  
Noorteagentuuri Facebooki lehe (www.facebook.com/euroopanoored) fännide arv kasvas 2016. aasta jooksul kokku 310 
võrra: 4094 fännini. Mitteformaalse õppimise Facebooki lehe „meeldimiste“ arv kasvas 2016. aastal 290 võrra: 1845ni. 
Sotsiaalmeedias tegutsemise kasulikkust kinnitab see, et umbes kolmandik meie veebi lugejatest jõuavad meieni just 
sotsiaalmeedia kaudu.  
 

INFOMATERJALID 
  
2016. aastal said valmis uued materjalid nii noorele kui noorsootöötajatele, mis mõlemad promovad EVT-d. Mõlemad 
materjalid on tõlgitud ka vene keelde. Materjal on kättesaadav veebis ning lisaks jagame seda sihtgruppidele ka 
paberkandjal erinevate infoüritustel ja koolitustel (nt Ideest Projektini jt). Venekeelsete abimaterjalide abil püüame toetada 
vene emakeelega noorte huvi EVT vastu. 
 

INFOVÕRGUSTIKUD 

Erasmus+ esitlejad 
 
Erasmus+ esitlejad on meile heaks toeks ja abiks erinevatel messidel, infoüritustel koolides noortekeskustes ja mujal 
infoüritustel osalemisel. Enim Erasmus+ programmi tutvustavaid esitlusi toimus 2016. aastal Harjumaal, Ida-Virumaal, 
Lääne-Virumaal ja Pärnumaal. Esitlejapädevuste arendamiseks korraldati võrgustikule 2016. aastal üks koolituskohtumine. 
Samuti osalesid esitlejad  aasta lõpupoole toimunud infoürituse korraldamise koolitusel koos Eurodeski ja EuroPeers 
liikmetega. 

Europeers võrgustik 
 
Lisaks esitlejate võrgustikule arendamisele tegeleb SANA oma infotöö tugevdamiseks ja uute sihtgruppideni jõudmiseks ka 
noorte vabatahtlike võrgustiku „Europeers“ üles ehitamisega. Europeers on Saksamaalt alguse saanud võrgustik, mis 
koosneb noortest, kes on Erasmus+/ Euroopa Noored programmis häid kogemusi omandanud ning tahaksid oma kogemusi 
(vabatahtlikult) ka teiste noortega jagada. Tänaseks kuulub Europeers võrgustikku 9 partnerit (Saksamaa, Austria, Belgia, 
Norra, Eesti, Poola, Suurbritannia, Bulgaaria ja SALTO SEE piirkond) ning võrgustikul on ühine visioon ja koolituskava. 
2016. aastal saatsime Eesti noori kolmele väliskoolitusele. Lisaks saatsime võrgustikus juba pikemalt tegutsenud noored 
ühele rahvusvahelisele võrgustikukohtumisele. Eesti siseseid võrgustikukohtumisi toimus üks, lisaks osalesid EuroPeersid 
ka infoürituse korraldamise koolitusel aasta lõpus koos E+ ja Noko esitlejate ning Eurodeski liikmetega. 2016. aasta lõpu 
seisuga on Eesti EuroPeers võrgustikus 22 noort. 2016. aasta jooksul on EuroPeersid Eestis korraldanud  kümmekond 

http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20160311&ID=380720
http://www.ohtuleht.ee/712562/ligi-kolmveerand-eesti-noortest-soovib-saada-rahvusvahelisi-kogemusi
http://www.ohtuleht.ee/712562/ligi-kolmveerand-eesti-noortest-soovib-saada-rahvusvahelisi-kogemusi
http://www.noored.ee/
http://www.mitteformaalne.ee/
https://europa.eu/youth/EE_et
http://www.noored.ee/telepurk
http://www.facebook.com/euroopanoored
http://noored.ee/opimaterjalid/voldikud/valismaale-vabatahtlikuks-euroopa-vabatahtliku-teenistusega/
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infoüritust, ka osalesid nad aktiivselt EVT20 koolituuril. Omal initsiatiivil tegid EuroPeersid 2016. aasta suvel kaks 
noortevahetust. 

Eurodesk võrgustik 
 
2016. aasta alguses jätkas Eurodesk võrgustik 18 liikmega, kellest viie huvitatuga sõlmiti aasta alguses koostöölepingud. 
Koostöölepingud sõlmiti nende partneritega, kes olid sellest ise huvitatud ning soovisid rahvusvaheliste võimeluste 
tutvustamisega senisest aktiivsemalt oma piirkondades tegeleda. Lepingud sõlmiti partnerite esitatud tegevuskavade alusel 
ning tegevuskavade elluviimiseks eraldati neile vastavalt plaani sisukusele ja kavandatud tegevuste mahule 500 -1000 
eurot.  
 

Aasta esimesel poolel tegeleti ka võrgustiku laiendamisega. Kokku liitus võrgustikuga 4 uut organisatsiooni – Imavere ja 
Roosna–Alliku noortekeskused, Põlva maavalitsus ning erivajadustega noortega töötav EriNoor. Kõikidele uutele liikmetele 
korraldati veebruaris kokku 3 Skype – koolitust, milledega tutvustati uustulnukatele Eurodesk võrgustiku eesmärke ja 
tegevusi, infokanaleid, üle –Euroopalist ja Eesti võrgustikku, samuti ootusi ja võimalusi. Võrgustikuga lõpetas 2016. aasta 
jooksul koostöö kaks liiget seoses asutuse personali vahetusega.  
 

Võrgustikule korraldati üks infopäev märtsis ja üks kommunikatsiooni –teemaline koolitus, kuhu kaasati ka SANA teised 
koostöövõrgustikud, novembris. Samuti saadeti üks võrgustiku liikmetest oktoobris toimunud rahvusvahelisele Eurodesk 
multiplierite võrgustikukohtumisele Itaalias.  
 

Jätkati Eurodesk liikmetele uudiskirja saatmisega, kuhu lisati aasta teises pooles ka mõned Tallinna Tugilate töötajad. 2016. 
aasta jooksul saadeti võrgustikule kokku 17 uudiskirja.  Lisaks osaleti mitmete Eesti-siseste töögruppide töös. Regulaarselt 
osaleti nii Õpirändevõrgustiku kui struktuurse dialoogi koosolekutel.  
 

Eurodesk võrgustiku liikmed korraldasid 2016. aasta jooksul 20 infoüritust jm infotegevust. Näiteks oli Paide ANK 
Arvamusfestivali noorteala eestvedaja, Märjamaa noortekeskus korraldas mitmeid infoüritusi EVT tutvustamiseks 
maapiirkonna noortele, VitaTiim koostöös Narva töötukassaga korraldas Erasmus+ võimalusi tutvustava töötoa töötutele 
vene keelt kõnelevatele noortele, Saaremaa külastas E+ tutvustamiseks Kuressaare koole, jne.  

Noortekohtumiste esitlejad 
 
2016. alustati ka Noortekohtumiste esitlejate võrgustiku loomist. Esitlejateks on peamiselt isikliku kogemusega 
Noortekohtumiste projektitegijad. Võrgustikus on hetkel 8 esitlejat, kellest 3 kõige aktiivsemalt tõusid selgelt esile. Aasta 
jooksul tehti 13 esitlust, millega jõuti ligikaudu 230 inimeseni. Peamiselt tutvustati projekti laagrikasvatajatele ning 
noortekeskustele. Kasutegur oli nähtav noortekeskuste suunal, kes esitasid mitu uut projektitaotlust. Esitlejate võrgustiku 
laiendamist jätkatakse ning esitlejate esinemisoskusi ning programmi tundmist arendatakse. 
 
 

6. STRUKTUURITOETUSTE AGENTUUR 
 

SA Archimedes struktuuritoetuste agentuur (STR) vahendab eurotoetusi, mille riik on suunanud teaduse ja kõrghariduse 
valdkonna arenguks. Täpsemalt menetleb rakendusüksus projektitaotlusi, nõustab nii toetuse taotlejaid kui ka juba toetust 
saanud projekte ja maksab välja toetusraha. 
 

Personalimuudatuste ja töömahu vähenemise tõttu on STRis korrigeeritud põhiprotsesside töökorraldust. Koosseisuliselt 
oleme vähendanud rakendusüksust 5 ametikoha võrra (37lt 32le ehk 13,5%). Reaalselt on aasta lõpu seisuga täidetud 25 
ametikohta (st reaalset vähenemist 32%). Ajutiselt eemalolevaid töötajaid on 5, ühe juristi ametikoht on täitmata. Uus 
hankespetsialist alustas 13.02.2017.  
 

Kõik 2014-2020 perioodi rakendusskeemid on käivitunud. STR vastutusala eelarvest on kohustused võetud 71,4% ulatuses, 
planeeritud 95% asemel. Kohustusi ei ole olnud võimalik võtta, kuna riikliku tähtsusega infrastruktuuri investeeringute 
tegevuse kohta kinnitati investeeringute kava planeeritust hiljem, samuti viibis TEEME+ taotlusvooru avamine.  ASTRA 
tegevuse kohustuste võtmine on viibinud kahe projekti osas (EMÜ ja TTÜ) keerukate finantsanalüüside tõttu. Viimaseid 
korrigeeritakse koostöös toetuse saajaga. 
 

Menetluslikus plaanis on tähtaegselt menetletud maksete osakaal kõigest 74%, mis vajab oluliselt parandamist ega ole 
2017.a väheses ulatuses täitmisel kindlasti aktsepteeritav. Kuna võrreldes eelneva perioodiga  on mitmeid põhimõttelisi 
erinevusi struktuurifondide rakendusaktides kulude käsitlemises osas (personalikulude mõiste jm), käesoleval perioodi ja 
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eelneval perioodi samasisuliste skeemide (Dora, Mobilitas ja erialastipendiumite maksmine) rakendamise osas ning 
maksetaotluste koostamises ja menetlemisel, samuti e-Toetuste süsteemi kasutamisel, siis on toetuse saajad vajanud enam 
tagasisidet (st ka rohkem aega), et maksetaotluse koostamine ja esitamine sujuks. Samuti on vajanud rakendusüksuse 
töötajad enam aega ühtsete seisukohtade kujundamisel.  
 
Peamiseks lahendamist vajavaks riskikohaks oli ja on jätkuvalt riigihangete seaduse § 14 lg 1 p 11 teadus- ja 
arendusteenuse erandi kohaldatavuse hindamine, mille osas protsessi osapooltel (toetuse saaja, RÜ, HTM) on erinevad 
arusaamad. Seda eelkõige küsimuses, kas ja kuidas tuleks hinnata  innovatiivsuse/uuenduslikkuse kriteeriumi täitmist. 
Mõistliku ja koostööle suunatud lahenduse leidmisega tegeleme järjepidevalt. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 23 504 069 12 997 707 2

Nõuded ja ettemaksed 21 018 677 31 370 441 3

Kokku käibevarad 44 522 746 44 368 148  

Põhivarad    

Nõuded ja ettemaksed 19 839 12 962 3

Materiaalsed põhivarad 0 9 606 6

Immateriaalsed põhivarad 39 858 33 408 7

Kokku põhivarad 59 697 55 976  

Kokku varad 44 582 443 44 424 124  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 44 037 130 43 926 265 9

Kokku lühiajalised kohustised 44 037 130 43 926 265  

Kokku kohustised 44 037 130 43 926 265  

Netovara    

Reservid 127 823 127 823  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 370 036 317 676  

Aruandeaasta tulem 47 454 52 360  

Kokku netovara 545 313 497 859  

Kokku kohustised ja netovara 44 582 443 44 424 124  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 31 918 983 77 144 211 11

Tulu ettevõtlusest 15 346 153 847 12

Muud tulud 15 1 957 13

Kokku tulud 31 934 344 77 300 015  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused -26 140 286 -71 552 719 14

Mitmesugused tegevuskulud -1 623 371 -1 498 698 15

Tööjõukulud -3 906 730 -3 962 009 16

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -22 095 -5 180 6 ja 7

Muud kulud -196 343 -232 990 17

Kokku kulud -31 888 825 -77 251 596  

Põhitegevuse tulem 45 519 48 419  

Muud finantstulud ja -kulud 1 935 3 941 18

Aruandeaasta tulem 47 454 52 360  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 45 519 48 419  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 22 095 5 180 6 ja 7

Muud korrigeerimised -1 995 0  

Kokku korrigeerimised 20 100 5 180  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 10 344 182 14 808 165 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 123 785 -11 206 286 9

Kokku rahavood põhitegevusest 10 533 586 3 655 478  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-31 859 -20 610  

Laekunud intressid 4 635 82 913  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -27 224 62 303  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Makstud intressid 0 -86 501  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 0 -86 501 18

Kokku rahavood 10 506 362 3 631 280  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 12 997 707 9 366 427 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 10 506 362 3 631 280  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 23 504 069 12 997 707 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Reservid Akumuleeritud tulem

31.12.2014 127 823 317 676 445 499

Aruandeaasta tulem 0 52 360 52 360

31.12.2015 127 823 370 036 497 859

Aruandeaasta tulem 0 47 454 47 454

31.12.2016 127 823 417 490 545 313
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutuse Archimedes 2016 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega

ja kasutades soetusmaksumuse meetodit. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse

põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad avaliku sektori

finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis sätestatud nõued.

01.01.2016 jõustusid raamatupidamise seaduse muudatused, mis on käesolevas raamatupidamise aastaaruandes rakendatud. 

Sihtasutus Archimedes lähtub tulemiaruande skeemi valikul raamatupidamise seaduse § 18 lõikest 4. RTJ 14 “Mittetulundusühingud

ja sihtasutused” kirjeldab arvestuspõhimõtteid ja aruannete esitusviisi sihtasutustele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes (EUR).

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke ja kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite pangas. 

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Põhitegevuse rahavoogude leidmisel korrigeeritakse aruandeaasta põhitegevuse tulemit,

elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja põhitegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustiste saldode muutused. 

Põhitegevuse rahavoogudes kajastatakse tegevuskulude ja põhivara soetuseks vahendatud toetuste nõuete ja kohustiste muutused.

Investeerimis-ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Euroopa

keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustised hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber eurodesse 

bilansipäeval ametlikult kehtivate Euroopa keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja

-kahjumid kajastatakse aruandeperioodi tulemiaruandes, kusjuures põhitegevuse tuludes ja -kuludes kajastatakse valuutakursi kasumid

ja kahjumid, mis on seotud tarnijate ja ostjate arveldustega, muud valuutakursist tulenevad erinevused kajastatakse aga finantstuludes

ja -kuludes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse sihtasutuse tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Ostjatelt laekumata arved

on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid

eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. 

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi-ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil

omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne

nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. 

Viitlaekumisena kajastatakse laekumata panga intresse ja muid bilansipäevaks tekkepõhiselt tuludena arvestatud laekumata nõudesummasid.

Saamata sihtfinantseerimine kajastatakse nõudena perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks toetused on

mõeldud. Ettemakstud teenused kajastatakse ettemakstud tulevaste perioodide kuluna.

Pikaajalise nõudena kajastatakse laekumata nõudesumma pikaajaline osa, mille maksetähtaeg on hiljem kui 12 kuud alates

bilansipäevast. Pikaajaline intressi mitteteeniv nõue on kajastatud nõude nüüdisväärtuses, kasutades diskontomäära 4% aastas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi 31.10.2016 muudatusele on materiaalse ja immateriaalse põhivara 

kapitaliseerimise alampiir alates 31.12.2016 5 000 eurot (ilma käibemaksuta). Varem kehtis piirmäär 2 000 eurot ilma käibemaksuta. 

Kõik põhivarad, mille soetusmaksumus oli alla 5 000 euro kanti 2016.aastal sihtasutuse bilansist välja. Sihtasutuse bilansis on põhivaradena 

 kajastatud varad maksumusega üle 5 000 euro ilma käibemaksuta ning kasutuseaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe 

aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000 euro, kajastatakse soetusperioodi kuludes ja nende varade üle peetakse bilansivälist 

arvestust. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja otseselt soetamisega seotud
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kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses,

millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt

selle kasulikust tööeast. 

 

Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised: 

Masinad ja seadmed – 20% 

Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed – 33,33% 

Muu põhivara – 20-25% 

 

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest. 

Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kulumi normiks on 20% aastas.

Immateriaalne põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse

langusest tulenevad allahindlused.  

 

Igal bilansipäeval hinnatakse materiaalse ja immateriaalse põhivara puhul vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist.

Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust (vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või vara

kasutusväärtus, vastavalt sellele,  kumb on kõrgem) ning võrreldakse seda bilanslise maksumusega. Varade allahindlusi

kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, kas võib olla tõenäoline,

et vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse. Sel juhul suurendatakse vara bilansilist jääkmaksumust

kuni summani, mis oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    5000

Rendid

Rendilepingut loetakse kapitalirendiks juhul, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule; vastasel juhul

loetakse rendilepingut kasutusrendiks. Rendilepingu klassifitseerimine kapitali- või kasutusrendiks sõltub tehingu sisust, mitte lepingu juriidilisest

vormist. Rendilepinguid, mis vastavad kapitalirendi kriteeriumitele, kajastatakse raamatupidamises ja aruannetes kui kapitalirendilepinguid,

hoolimata asjaolust, et juriidiliselt või vormiliselt võidakse neid nimetada kasutusrendilepinguteks.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul kuluna. Rendiperioodi jooksul tasutavad maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt

kogu rendiperioodi jooksul, sõltumata sellest, millal maksed tegelikult aset leiavad.

Finantskohustised

Lühiajalised finantskohustised on võlad hankijatele, võlad töövõtjatele, maksukohustised, sihtfinantseerimisega seotud kohustised toetuse

saajatele, Euroopa Komisjonile tagasimaksmisele kuuluvad intressid ja sihtfinantseerimine ning toetusteks saadud ettemaksed.

Lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud

soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele

kuuluvas summas.

Pikaajalise kohustisena kajastatakse tasumata kohustise pikaajaline osa, mille maksetähtaeg on hiljem kui 12 kuud alates bilansipäevast.

Pikaajaline intressikohustiseta kohustis on kajastatud nüüdisväärtuses, kasutades diskontomäära 4% aastas.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Sihtasutus kajastab oma bilansis eraldise juhul, kui sihtasutusel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline

või faktiline kohustus, kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja kohustuse summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Eraldiste kajastamisel

bilansis on lähtutud juhtkonna hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta.

Tingimuslikuks kohustiseks klassifitseeritakse need kohustised, mille realiseerimise tõenäosus jääb alla 50% või mille suurust ei saa

usaldusväärselt hinnata. Tingimuslike kohustiste üle peetakse arvestust bilansiväliselt ja informatsioon nende kohta

avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades.

Lepingute alusel võetud sihtfinantseerimise andmise kohustusi ja sihtfinantseerimise saamise nõudeid kajastatakse eelnevalt tingimuslike

kohustuste ja nõuetena bilansivälistel kontodel. Tingimuslike nõuete ja kohustuste üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Antud

sihtotstarbeliste kohustuste üle arvestuse pidamisel loetakse bilansivälise kohustuse tekkimise hetkeks esitatud toetuse taotluse osas

tehtud positiivset finantseerimisotsust.

Annetused ja toetused

Toetustena käsitletakse avaliku sektori üksuste poolt saadud vahendeid (saadud toetused), mille eest ei anta otseselt vastu kaupu ega 

teenuseid, ning avaliku sektori üksuste poolt antud vahendeid (antud toetused),mille eest ei saada otseselt vastu kaupu ega teenuseid. 

Toetused jaotatakse järgmisteks liikideks: 

1) sotsiaaltoetused – toetused füüsilistele isikutele, v.a toetused ettevõtluseks;
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2) sihtfinantseerimine – teatud projektipõhisel sihtotstarbel saadud ja antud toetused, mille puhul määratakse selle eesmärk koos

mõõdikutega eesmärgi täitmise jälgimiseks, ajakava ja rahaline eelarve ning toetuse andja nõuab saajalt detailset aruandlust raha

kasutamise kohta ning raha ülejääk tuleb maksta andjale tagasi; 

3) tegevustoetused – antud ja saadud toetused, mis antakse saajale lähtudes tema põhikirjalistest ülesannetest ja arengudokumentides

määratud eesmärkidest. 

 

Sihtfinantseerimine on kohalike, riiklike või rahvusvaheliste valitsuse-, valitsusasutuste või muude sarnaste organisatsioonide poolne abi, mida

teostatakse sihtasutusele teatud ressursside üleandmise kaudu ning mille saamiseks peab sihtasutuse tegevus vastama teatud

kindlaks määratud kriteeriumitele. 

 

Sihtfinantseerimise liigid on: 

1) kodumaine sihtfinantseerimine – residentidelt, sh teistelt avaliku sektori üksustelt saadud ja neile antud sihtfinantseerimine, v.a nende kaudu

vahendatud välismaine sihtfinantseerimine;  

kodumaise sihtfinantseerimise eriliik on välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine – toetus, mida Eesti avaliku sektori üksus annab

toetuse saajale lisaks Euroopa Liidu fondidest makstavale välismaisele sihtfinantseerimisele; 

2) välismaine sihtfinantseerimine – mitteresidentidelt, sealhulgas rahvusvahelistelt organisatsioonidelt saadud sihtfinantseerimine. 

 

Sihtfinantseerimine jaotatakse tegevuskulude ja põhivara sihtfinantseerimiseks. Sihtfinantseerimise tulude ja kulude kontodel

eristatakse sihtfinantseerimist ja selle vahendamist. Sihtfinantseerimist nimetatakse vahendamiseks, kui see saadi edasifinantseerimiseks,

mitte oma tegevuskulude või varade soetuseks. Vahendamiste korral võrdub vahendamiseks saadud toetuste tulu edasiantud toetuste kuluga. 

 

Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei

kaasne sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk. Kui eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk, kajastatakse

sihtfinantseerimine tuluna vastava riski kadumisel.  

 

Toetust kajastatakse bilansis esmakordselt raha ülekandmisel või laekumisel või sihtfinantseerimisega seotud nõuete, kohustiste, tulude ja

kulude arvelevõtmise kuupäeval. 

 

Sihtfinantseerimist kajastatakse brutomeetodil tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks

sihtfinantseerimine on mõeldud. 

 

Kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid selle arvel ei ole veel kulutusi tehtud, kajastatakse saadud vahendid ettemaksena.  

 

Toetuste vahendamiseks saadud sihtfinantseerimisi kajastatakse kuludes ja tuludes vastavalt toetuse saajate poolt tehtud kulutustele, mille

kohta on toetuse saaja esitanud kuluaruande või teatise. Kui sihtfinantseerimiseks saadud rahalised vahendid  kantakse vahendajale,

kajastab vahendaja seda kuni tulu ja kulu kajastamise perioodi saabumiseni saadud ettemaksena. Kui vahendaja kannab toetuse saajale raha

üle ettemaksena, kajastab ta seda toetuse saajale antud ettemaksena. Kui vahendaja aktsepteerib toetuse saaja aruande tehtud kulutuste osas,

kajastab ta toetuse saaja kulutuste tegemisega samas perioodis tulu toetuse andjalt ja kulu toetuse saajale ning võtab arvele kas nõude

toetuse andja vastu või vähendab toetuse andjalt saadud ettemakset ja võtab arvele kohustise toetuse saaja ees või vähendab toetuse saajale

antud ettemakset. Kui vahendaja vastutab toetuse andja ees saajapoolsete lepingutingimuste täitmise ja raha sihipärase kasutamise eest,

võtab vahendaja lepingu rikkumise selgumisel arvele tagasinõude toetuse saaja vastu ja tagasimaksekohustise toetusesaaja ees.

Ühtlasi vähendatakse saadud toetuste tulu ning antud toetuste kulu.  

 

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse

proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega tegevuskulude tegemise perioodis.  

 

Sihtfinantseerimise abil soetatud põhivara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses. Varade soetamiseks saadud sihtfinantseerimise

summa kajastatakse sihtfinantseerimise tuluna põhivara soetamise perioodis. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse soetatud vara kasuliku

eluea jooksul. 

 

Mitterahaline sihtfinantseerimine 

Kui mitterahaline sihtfinantseerimine seisneb selles, et toetuse andja või vahendaja kannab raha otse toetuse saaja hankijale, võetakse

sihtfinantseerimine arvele toetuse andja või vahendaja teatise alusel nii, nagu see toimuks siis, kui raha liiguks läbi toetuse saaja hankijale

(välja arvatud pangakonto liikumise kajastamine, selle asemel sulgeb toetuse saaja maksepäeval võla hankijale ja nõudetoetuse andjale

või vahendajale või saadud ettemakse toetuse andjalt või vahendajalt). Avalikku sektorisse kuuluvad vahendajad on

kohustatud sihtfinantseerimise ülekandmisel hankijale informeerima toetuse saajat maksetaotluse aktsepteerimisest, toetusekuludes

kajastamise perioodist ja ülekandest hiljemalt ülekande tegemisele järgneva kuu 5. kuupäevaks. Mitterahalist sihtfinantseerimist kajastatakse

saadud kaupade ja teenuste õiglases väärtuses. Kui sihtfinantseerimisena saadud kaupade ja teenuste õiglast väärtust ei ole

võimalik usaldusväärselt hinnata, siis selle kohta raamatupidamiskandeid ei tehta. 

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis 

lähtudes valmidusastme meetodist. Nimetatud meetodi kohaselt kajastatakse teenuse osutamisest saadavad tulud proportsionaalselt
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samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud.

Bilansivälised nõuded ja kohustised

Bilansivälisena kajastatakse toetuste vahendamisega tulevikus kaasnevaid kohustisi ja vastavaid nõudeid, mis on bilansipäeva

seisuga kinnitatud programmide ja rahastamisotsuste alusel, kuid ei ole veel kajastatud bilansis.

Kohtuvaidlustega seotud toetuste vahendamised, mille realiseerumine ei ole kindel ja millega ei kaasne tulevikus sihtasutusele täiendavaid

kohustisi, on kajastatud bilansiväliste nõuete ja kohustiste koosseisus.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas tegemist on

korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega.

Korrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on sündmus, mis kinnitab bilansipäeval eksisteerinud asjaolusid. Sellise sündmuse mõju on kajastatud

lõppenud aasta bilansis ja tulemiaruandes.

Mittekorrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on sündmus, mis ei anna tunnistust bilansipäeval eksisteerinud asjaoludest. Sellise sündmuse

mõju ei kajastata lõppenud aasta bilansis ja tulemiaruandes. Kui mõju on oluline, avaldatakse see lisades.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Rahalised vahendid Riigikassas 23 504 069 12 997 707

Kokku raha 23 504 069 12 997 707
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Nõuded ostjate vastu 3 100 3 100 0  

Maksude ettemaksed

ja tagasinõuded
1 347 1 347 0 4

Muud nõuded 4 358 4 358 0 5

Intressinõuded 3 901 3 901 0 5

Viitlaekumised 457 457 0 5

Ettemaksed 15 119 15 119 0  

Tulevaste

perioodide kulud
15 119 15 119 0  

Ettemakstud toetused 12 069 879 12 069 879 0 20

Nõuded toetuste eest 8 850 969 8 850 969 0 21

Toetuste

tagasinõuded
92 745 72 906 19 839  

Muud nõuded ja

ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded

999 999 0  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
21 038 516 21 018 677 19 839  

 

 31.12.2015 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Nõuded ostjate vastu 51 029 51 029 0  

Maksude ettemaksed

ja tagasinõuded
82 722 82 722 0 4

Muud nõuded 7 784 7 784 0 5

Intressinõuded 7 535 7 535 0 5

Viitlaekumised 249 249 0 5

Ettemaksed 24 919 24 919 0  

Tulevaste

perioodide kulud
24 919 24 919 0  

Ettemakstud toetused 11 525 046 11 525 046 0 20

Nõuded toetuste eest 19 524 914 19 524 914 0 21

Toetuste

tagasinõuded
163 641 150 679 12 962  

Muud nõuded ja

ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded

3 348 3 348 0  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
31 383 403 31 370 441 12 962  

Pikaajalise nõudena kajastatakse toetuse saajatelt toetuste tagasinõuete pikaajalised osad nüüdisväärtuses diskontomääraga 4% aastas.
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 0 880 0 37

Üksikisiku tulumaks 0 51 396 0 76 700

Erisoodustuse tulumaks 0 4 874 0 3 838

Sotsiaalmaks 0 96 238 0 138 926

Kohustuslik kogumispension 0 4 956 0 6 691

Töötuskindlustusmaksed 0 6 224 0 9 124

Ettemaksukonto jääk 1 347  82 722  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 347 164 568 82 722 235 316

Lisa 5 Muud nõuded
(eurodes)

 31.12.2016 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Intressinõuded 3 901 3 901 0 3

Viitlaekumised 457 457 0 3

Kokku muud nõuded 4 358 4 358 0  

 

 31.12.2015 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Intressinõuded 7 535 7 535 0 3

Viitlaekumised 249 249 0 3

Kokku muud nõuded 7 784 7 784 0  

Viitlaekumistena on kajastatud Euroopa Komisjonilt ja muudelt rahvusvahelistelt organisatsioonidelt bilansipäevaks laekumata sõidukulud

ning kindlustushüvitised. Intressinõudena on kajastatud Riigikassast bilansipäevaks laekumata intressid. 
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Lisa 6 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad

31.12.2014  

Soetusmaksumus 14 410 10 686 25 096

Akumuleeritud kulum -14 188 -10 686 -24 874

Jääkmaksumus 222 0 222

  

Ostud ja parendused 9 880 0 9 880

Amortisatsioonikulu -496 0 -496

  

31.12.2015  

Soetusmaksumus 24 290 10 686 34 976

Akumuleeritud kulum -14 684 -10 686 -25 370

Jääkmaksumus 9 606 0 9 606

  

Amortisatsioonikulu -9 606 0 -9 606

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 0 0 0

Akumuleeritud kulum 0 0 0

Jääkmaksumus 0 0 0

Vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi 31.10.2016 muudatusele on materiaalse põhivara kapitaliseerimise alampiir

alates 31.12.2016 5 000 eurot (ilma käibemaksuta).

Kõik põhivarad, mille soetusmaksumus oli alla 5000 euro kanti 2016.aastal sihtasutuse bilansist välja. 

Bilansist välja kantud põhivarade jääkväärtus oli 7136 eurot. 
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Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Kontsessioonid,

patendid,

litsentsid,

kaubamärgid

Muud

immateriaalsed

põhivarad

31.12.2014  

Soetusmaksumus 0 30 889 30 889

Akumuleeritud kulum 0 -16 447 -16 447

Jääkmaksumus 0 14 442 14 442

  

Ostud ja parendused 4 500 19 150 23 650

Amortisatsioonikulu -75 -4 609 -4 684

  

31.12.2015  

Soetusmaksumus 4 500 50 039 54 539

Akumuleeritud kulum -75 -21 056 -21 131

Jääkmaksumus 4 425 28 983 33 408

  

Ostud ja parendused 0 18 939 18 939

Amortisatsioonikulu -4 425 -8 064 -12 489

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 0 52 946 52 946

Akumuleeritud kulum 0 -13 088 -13 088

Jääkmaksumus 0 39 858 39 858

Vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi 31.10.2016 muudatusele on immateriaalse põhivara kapitaliseerimise alampiir

alates 31.12.2016 5 000 eurot (ilma käibemaksuta).

Kõik immateriaalsed põhivarad, mille soetusmaksumus oli alla 5000 euro kanti 2016.aastal sihtasutuse bilansist välja.

Bilansist välja kantud põhivarade jääkväärtus oli 3750 eurot.

Lisa 8 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2016 2015

Kasutusrendikulu 221 020 218 289

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2016 31.12.2015

12 kuu jooksul 109 710 111 438
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1-5 aasta jooksul 0 2 160

Sihtasutusel on renditud järgmised kontoripinnad:

1) Tallinna kontor

L.Koidula 13a, Tallinn 10125

2) Tallinna kontor (Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuur)

Toompuiestee 30, Tallinn 10149

3) Tartu kontor

Väike-Turu 8, Tartu 51013

Renditud on neli koopiamasinat Kyocera TASKalfa 3050ci, üks viimistleja Kyocera DF-790, sorter Kyocera MT-730 ja koopiamasin

Kyocera M2035dn.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele 113 731 113 731 0  

Võlad töövõtjatele 417 094 417 094 0 10

Maksuvõlad 164 568 164 568 0 4

Toetuseks saadud ettemaksed 34 832 044 34 832 044 0 22

Toetuste kohustised 8 487 878 8 487 878 0 23

Muud kohustised 21 499 21 499 0  

Muud saadud ettemaksed ja

tulevaste perioodide tulud
316 316 0  

Kokku võlad ja ettemaksed 44 037 130 44 037 130 0  

 

 31.12.2015 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele 122 181 122 181 0  

Võlad töövõtjatele 381 266 381 266 0 10

Maksuvõlad 235 316 235 316 0 4

Toetuseks saadud ettemaksed 22 140 980 22 140 980 0 22

Toetuste kohustised 21 023 666 21 023 666 0 23

Toetuste

tagasimaksekohustised
11 11 0 23

Muud kohustised 22 506 22 506 0  

Muud viitvõlad 288 288 0  

Muud saadud ettemaksed ja

tulevaste perioodide tulud
51 51 0  

Kokku võlad ja ettemaksed 43 926 265 43 926 265 0  
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Lisa 10 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Töötasude kohustis 280 090 241 858

Puhkusetasude kohustis 135 198 137 792

Muud võlad töövõtjatele 1 806 1 616

Kokku võlad töövõtjatele 417 094 381 266

Võlad töövõtjatele sisaldab deklareerimata tööjõukulumakse. 

Puhkusetasu kulu on kajastatud kulu tekkimise perioodil. Puhkusetasu kohustist korrigeeritakse aruandeaasta lõpus. 

Lisa 11 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 2 483 292 3 460 740

Kodumaise sihtfinantseerimise

vahendamine tegevuskuludeks
1 183 406 1 342 662

Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 4 535 007 3 959 598

Välismaise sihtfinantseerimise

vahendamine tegevuskuludeks
21 468 490 42 537 360

Välismaise sihtfinantseerimise

kaasfinantseerimine tegevuskuludeks
-866 077 431 368

Välismaise sihtfinantseerimise

kaasfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks
774 434 5 751 396

Tagasi nõutud kodumaine sihtfinantseerimine (miinusega) -30 753 -71 527

Tagasi nõutud välismaine sihtfinantseerimine (miinusega) -31 067 -442 188

Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 0 20 610

Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 14 863 12 920

Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine põhivara

soetuseks
981 725 14 695 078

Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine põhivara

soetuseks
99 0

Välismaise sihtfinantseerimise

kaasfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks
-55 820 5 446 194

Saadud tegevustoetused 1 461 384 0

Kokku annetused ja toetused 31 918 983 77 144 211

Rahandusministeerium 13 101 403 61 647 145

Euroopa Komisjon 12 455 889 9 533 672

Haridus-ja Teadusministeerium 5 028 598 4 974 713

SA Innove 682 584 431 952

Eesti Noorsootöö Keskus 426 661 325 751

Ülikoolid, eraannetajad jm partnerid 175 936 115 841

Välisministeerium 18 222 87 944

Siseministeerium 29 690 27 193
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Lisa 12 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2016 2015

Noorsootöötajatele ja noortele korraldatud

koolituste osavõtutasud
4 686 4 273

EKKA hindamis-ja akredteerimisteenuse osutamine 10 560 149 344

Muu toodete ja teenuste müük 100 230

Kokku tulu ettevõtlusest 15 346 153 847

Eesti kõrg-ja kutsehariduse kvaliteediagenuur viis 2016.aastal läbi Tallinna Tehnikaülikooli integreeritud arhitektiõppe esmahindamise

kordushindamise. 

Lisa 13 Muud tulud
(eurodes)

 2016 2015

Trahvid, viivised ja hüvitised 15 1 957

Kokku muud tulud 15 1 957



53

Sihtasutus Archimedes 2016. a. majandusaasta aruanne

Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

1. programmi Euroopa Noored toetused 65 015 681 747

2. huvikoolide kaasamise ja arengu programmi toetused 27 433 123 092

3. Eurodesk toetused 3 518 5 281

4. noortekohtumiste projekti toetused 216 540 19 680

5. noortevaldkonna programmi 2016-2019 toetused 3 054 0

6. tõrjutusriski ennetamise tegevuse toetused 3 000 0

7. Erasmus+ programmi toetused 11 512 007 7 027 761

8. programmi Elukestev õpe toetused 207 169 1 221 270

9. Norra/EMP stipendiumifondi programmi toetused 374 445 475 868

10. toetus eestikeelsete kõrgkooliõpikute väljaandmiseks 138 478 126 691

11. õppesuuna arendamise toetused 0 12 000

12. Kristjan Jaagu programmi toetused 1 175 533 869 593

13. välisriikide lepingute toetused 115 911 82 090

14. rahvuskaaslaste programmi toetused 66 839 83 311

15. hõimurahvaste programmi toetused 45 620 29 277

16. asenduskodulaste õpingute toetused 24 800 28 160

17. õpetajakoolituse toetused 140 800 150 400

18. audioloogide stipendiumiprogrammi toetused 9 000 0

19. Euroopa Ülikoolide Instituudi doktorantide toetused 69 769 97 586

20. erivajadustega üliõpilaste toetus 253 307 21 839

21. Noore Õpetlase stipendium 80 000 52 000

22.Struktuuritoetuste perioodi 2007-2013 elluviija toetused:

22.1. programmi DoRa toetused -1 563 2 551 950

22.2. programmi Primus toetused 0 1 608 484

22.3. programmi Eduko toetused 0 789 526

23. Struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 elluviija toetused:

23.1. kõrghariduse rahvusvahelistumise, mobiilsuse

ja järelkasvu toetamine 
588 461 0

23.2. kõrghariduse erialastipendiumid nutika

spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
3 695 802 282 720

24. tippkeskuste täiendav toetus 388 437 891 258

25. struktuurifondide abikõlbmatu käibemaksu toetus -147 191 5 643 554

26. KIRMUSe infrastruktuuri kaasajastamise toetus 2 000 0

27. Struktuuritoetuste perioodi 2007-2013

rakendusüksuse toetused

majanduskeskkonna arendamise rakenduskava meetme

toetused:

27.1. meede “Teaduse tippkeskuste arendamine” -7 400 9 124 480

27.2. meede “Teadus- ja arendusasutuste ning

kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna

infrastruktuuri kaasajastamine”

0 313 648

27.3. meede „Teadusaparatuuri ja

-seadmete kaasajastamine“
3 556 12 031 066
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27.4. meede „Rakenduskõrgharidusõppe ja

õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine“
-17 096 4 575 959

27.5. meede „Rahvusvahelise koostöö toetamine“ -402 754 4 649 587

27.6. meede „Biotehnoloogia teadus-ja

arendustegevuse toetamine
-1 864 1 684 024

27.7. meede „Energiatehnoloogia teadus-ja

arendustegevuse toetamine“
0 928 927

27.8. meede „Kõrgkoolide ning teadus-ja arendusasutuste

õppe- ja töökeskkond“ 
0 254 843

27.9. meede  „Materjalitehnoloogia teadus- ja

arendustegevuse toetamine“
0 1 092 030

27.10. meede  „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate

teadus- ja arendustegevuse toetamine“astamissüsteemi

arendamine“ 

0 2 975 203

27.11. meede  „Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja

arendustegevuse toetamine”
0 615 324

27.12. meede „Tervishoiutehnoloogia teadus-

ja arendustegevuse toetamine“ 
0 4 979 858

inimressursi arendamise rakenduskava meetmete  toetused:

27.13 meede „Teadusasutuste rahastamissüsteemi

arendamine“ 
12 000 790 591

27.14.  meede „Kohandumine

teadmistepõhise majandusega“
0 301 105

27.15. meede „Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni

arendamine“ 
-9 256 1 798 827

27.16. meede “Teadus- ja arendustegevuse ning

innovatsiooni strateegia võtmevaldkondade arendamine”
208 262 1 909 173

27.17. meede “Teaduspoliitika  ja kõrghariduse  kvaliteedi

arendamine” 
0 217 143

28. Struktuuritoetuste perioodi 2014-2020

rakendusüksuse toetused

28.1. Eesti T&A rahvusvahelise

konkurentsivõime suurendamine ja osalemine

üle-euroopalistes teadusalgatustes

6 519 817 300 963

28.2. TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju

suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade (IKT

+ tervis + ressursid) arendamiseks

721 822 69 403

29. kõrg-ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri loomine ja

arendamine Moldova Vabariigis
0 20 899

30. liikmemaksud 32 665 29 778

31. muud autasud 22 350 14 750

Kokku jagatud annetused ja toetused 26 140 286 71 552 719
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Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Uurimis- ja arengukulud 23 227 19 380

Lähetuskulud 193 309 152 828

Koolituskulud 70 985 101 324

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 293 996 290 158

Administreerimiskulud 108 119 112 986

Sõidukite majandamiskulud 25 527 25 884

Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 73 476 92 855

Inventari majandamiskulud 9 470 16 921

Õppevahendite ja koolituse kulud (sihtrühmadele) 414 455 315 814

Kommunikatsiooni-ja ürituste korraldamise kulud

(sihtrühmadele)
258 990 233 140

Kolmandatale isikutele hüvitatud kulud 147 523 129 540

Mitmesugused majandamiskulud 4 294 7 868

Kokku mitmesugused tegevuskulud 1 623 371 1 498 698

Lisa 16 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Palgakulu 2 171 994 2 189 303  

Sotsiaalmaksud 948 535 950 846  

Erisoodustused 83 362 81 600

Tulumaks erisoodustustelt 20 841 20 401

Sotsiaalmaks erisoodustustelt 34 387 33 659

Tasud võlaõiguslike lepingute alusel 555 756 586 461

Juhatuse, nõukogu ja auditikomitee tasud 91 855 99 739 19

Kokku tööjõukulud 3 906 730 3 962 009  

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 118 116  

Täistööajale taandatud keskmise töötajate arvu leidmisel on osalise tööajaga töötajate töötunnid taandatud täistööajale aastase

normtööaja alusel ning liidetud täistööajaga töötajate arvule. 

Töölepinguga töötajate keskmine arv 2016.aastal oli 135 (2015.aastal 131). Käsundus-ja töövõtulepinguid sõlmiti 2016.aastal 679 ning

nendelt arvestati tasu 555 756 eurot (2015.aastal 651 lepingut summas 586 461 eurot).
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Lisa 17 Muud kulud
(eurodes)

 2016 2015

Maksu-, lõivu-ja trahvikulud 197 003 188 477

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -1 091 42 824

Muud tegevuskulud 431 1 689

Kokku muud kulud 196 343 232 990

2016.aastal laekusid 2015.aastal ebatõenäoliselt laekuvateks hinnatud nõuded summas 1271 eurot. 2016.aastal hinnati

ebatõenäoliselt laekuvateks nõueteks nõudeid 180 euro väärtuses. 

Lisa 18 Muud finantstulud ja -kulud
(eurodes)

 2016 2015

Intressitulu arvelduskontodelt 3 930 4 409

Intressitulu diskonteeritud pikaajaliselt nõudelt -1 995 86 033

Intressikulu diskonteeritud pikaajaliselt  kohustiselt 0 -86 501

Kokku muud finantstulud ja -kulud 1 935 3 941

Norra/EMP stipendiumifondi programmi arvelduskontode vahenditelt laekunud intressid kuuluvad edasikandmisele Rahandusministeeriumi

Euroopa Liidu maksete osakonnale (Norra rakendusmäärus 2009-2014 artikkel 4.7.1) ja neid ei kajastata sihtasutuse intressituludes. 2016.aasta

intressid Norra/EMP stipendiumifondi programmi arvelduskontodelt olid 30 eurot.

Erasmus+ programmi arvelduskontode vahenditelt laekunud intressid kuuluvad deklareerimisele programmi aruandes ja

edasikandmisele Euroopa Komisjonile ning neid ei kajastata sihtasutuse intressituludes. 2016.aasta intressid Erasmus+

programmi arvelduskontodelt olid 9177 eurot.

Lisa 19 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015

Arvestatud tasu 91 855 99 739

Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik (asutaja õiguste teostajaks on Haridus-ja Teadusministeerium). Sihtasutus käsitleb seotud

osapooltena tegev-ja kõrgemat juhtkonda ning nende isikute lähedasi pereliikmeid. Seotud osapooled on ka sihtasutused,

mittetulundusühingud ja äriühingud, kelle üle kõrgema või tegevjuhtkonna liikmed või nendega seotud lähedased pereliikmed omavad valitsevat

või olulist mõju. 

Vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendile kuulub aastaaruandes avaldamisele informatsioon seotud osapoolte

tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või raamatupidamiskohustuslase sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele. 

Sihtasutuses seotud osapooltega nimetatud tehinguid toimunud ei ole. 

Juhatuse liikmetele on lepingu kohaselt ette nähtud kolme kuu tasu suurune kompensatsioon, kui leping lõpetatakse enne tähtaja

saabumist sihtasutuse algatusel. 

Sihtasutusel on 2 juhatuse, 5 nõukogu liiget ja 3 auditikomitee liiget.



Lisa 20. Ettemakstud toetused 31.12.2016 31.12.2015

 1. programmi Euroopa Noored toetused 0 28186

 2. programmi Elukestev õpe toetused 0 134 718

 3. programmi Erasmus+ toetused 10 871 051 9 789 864

 4 .toetus eestikeelsete kõrgkooliõpikute väljaandmiseks 197 358 187 705

 5. Norra/EMP stipendiumifondi programmi toetused 141 515 408 906

 6. noortekohtumiste projekti toetused 12 800 96 544

 7. hõimurahvaste programmi toetused 19 177 32 639

 8. Kristjan Jaagu programmi toetused 196 425 303 727

 9. riikidevaheliste lepingute toetused 11 934 15 007

 10. rahvuskaaslaste programmi toetused 24 290 22 528

 11. õpetajakoolituse stipendiumiprogrammi toetused 320 0

 12. Noore Õpetlase stipendium 72 000 80 000

 13. Euroopa Ülikooli Instiduudi doktorantide toetused 13 494 11 960

 14. programmi DoRa toetused 0 818

 15. Struktuurfondide perioodi 2014-2020 tegevused:

15.1. Kõrghariduse rahvusvahelistumise, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine "Dora 

Pluss"
504 415 0

 16. KIRMUSe infrastruktuuri kaasajastamise toetus 5 100 0

 17. tippkeskuste täiendav toetus 0 388 437

 18. struktuurifondide abikõlbmatu käibemaksu toetus 0 24 007

Ettemakstud toetused kokku: 12 069 879 11 525 046



Lisa 21. Nõuded toetuste eest 31.12.2016 31.12.2015

Euroopa Komisjon 2 257 7 175

Rahandusministeerium 8 419 282 19 134 089

             sh tehnilise abi taotlus majandustegevuseks 191 941 202 876

             SF toetuste vahendamine 8 227 341 18 931 213

Eesti Noorsootöö Keskus 49 969 69 871

SA Innove 343 293 247 085

Haridus-ja Teadusministeerium 29 677 10 309

Siseministeerium 5 235 0

Sotsiaalkindlustusamet 318 61

Poliisihallitus 938 0

The British Council 0 50 000

Nordic Council of Ministers 0 6 324

Nõuded toetuste eest kokku 8 850 969 19 524 914



Lisa 22. Toetusteks saadud ettemaksed 31.12.2016 31.12.2015

Euroopa Komisjoni vahendid 19 966 074 16 132 080

Struktuurifondide välisfinantseerimise vahendid 17 082 1 174 995

Eesti Vabariigi vahendid (sh struktuurifondide ja EMP/Norra kaasfinantseerimise 

vahendid)
14 334 256 4 053 382

Norra/EMP vahendid 457 879 717 085

The British Council 13 436 23 064

Eraannetajatelt 43 317 40 374

Toetusteks saadud ettemaksete jääk perioodi lõpul 34 832 044 22 140 980



Lisa 23. Toetuste kohustised ja toetuste tagasimaksekohustised

Toetuste kohustised 31.12.2016 31.12.2015

1. huvikoolide kaasamise ja arengu programmi toetused 8 026 51 962

2. Erasmus+ programmi toetused 586 565 364 255

3. noortekohtumiste projekti toetused 5 668 576

4. programmi Elukestev õpe toetused 0 56 801

5. Norra/EMP stipendiumifondi programmi toetused 64 757 78 497

6. toetus eestikeelsete kõrgkooliõpikute väljaandmiseks 3 595 4 175

7. erivajadustega üliõpilaste toetus 29 363 21 839

8. rahvuskaaslaste programmi toetused 170 0

9.Struktuuritoetuste perioodi 2007-2013 elluviija toetused:

9.1. programmi DoRa toetused 0 200 406

9.2.Primus programmi toetused 0 156 780

9.3.Eduko programmi toetused 0 197 620

10. Struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 elluviija toetused:

10.1. kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades 1 800 762 282 720

10.2. kõrghariduse rahvusvahelistumise, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine "Dora Pluss" 359 939 0

11. struktuurifondide abikõlbmatu käibemaksu toetus 0 2 762 382

12. Struktuuritoetuste perioodi 2007-2013 rakendusüksuse toetused
majanduskeskkonna arendamise rakenduskava meetme toetused:

12.1. meede “Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine” 0 71 019

12.2. meede “Teaduse tippkeskuste arendamine” 0 3 255 841

12.3. meede „Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine“ 0 3 992 290

12.4. meede „Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine“ 0 902 531

12.5.meede  „Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” 0 154 200

12.6. meede „Rahvusvahelise koostöö toetamine“ 0 5 028 351

12.7. meede „Biotehnoloogia teadus-ja arendustegevuse toetamine“ 0 601 989

12.8. meede „Energiatehnoloogia teadus-ja arendustegevuse toetamine“ 0 224 187

12.9. meede „Info-ja kommunikatsioonitehnoloogiate teadus-ja arendustegevuse toetamine“ 0 242 235

12.10. meede „Materjalitehnoloogia teadus-ja arendustegevuse toetamine“ 0 78 220

12.11. meede „Tervishoiutehnoloogia teadus-ja arendustegevuse toetamine“ 0 373 269

inimressursi arendamise rakenduskava meetmete  toetused:

12.12. meede „Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine“ 0 939 465

12.13. meede “Teaduspoliitika  ja kõrghariduse  kvaliteedi arendamine” 0 65 698

12.14. meede “Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia võtmevaldkondade arendamine” 0 44 483

12.15. meede “Teadusasutuste rahastamissüsteemi arendamine” 0 501 510

13. Struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendusüksuse toetused:
13.1. meede "Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes 
teadusalgatustes"

5 250 563 300 962

13.2. meede "TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine 
kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks"

378 470 69 403

Toetuste kohustised kokku: 8 487 878 21 023 666

Toetuste tagasimaksekohustised 31.12.2016 31.12.2015

1. Tehnilise abi toetused 0 11

Toetuste tagasimaksekohustised kokku: 0 11
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1. programmi Erasmus+ toetused 0 1 144 709

2. huvikoolide kaasamise ja arengu programmi toetused 0 237 018

3. programmi Elukestev õpe toetused 0 2 700

4. Norra/EMP stipendiumifondi programmi toetused 0 117 812

5. Struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 elluviija nõuded:

5.1. Noorsootöötajate koolitus 1 310 387 1 795 265

5.2. Kohanemisprogramm 62 599 79 728

5.3. Kutsehariduse kvaliteedi tõstmine 1 169 454 1 360 176

*6. struktuurifondide abikõlbmatu käibemaksu toetus 17 039 17 039

*7. Struktuuritoetuste perioodi 2007-2013 rakendusüksuse toetused

majanduskeskkonna arendamise rakenduskava meetme toetused:

7.1. meede “Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine” 0 43 692

7.2. meede “Teaduse tippkeskuste arendamine” 0 56 719

7.3. meede „Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine“ 80 934 98 384

inimressursi arendamise rakenduskava meetmete  toetused:

7.4. meede „Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine“ 0 1 250

7.5. meede “Teadusasutuste rahastamissüsteemi arendamine” 0 12 000

8. Struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendusüksuse toetused

8.1. meede "Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes 
teadusalgatustes"

214 762 563 57 931 392

8.2. meede "TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine 
kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks"

49 065 898 50 115 824

9. Haridus-ja Teaduministeeriumi ning SA Archimedes vahelise riigieelarvelise toetuse 2017.a leping 2 920 057 0

Bilansivälised nõuded kokku: 269 388 931 113 013 708

Bｷﾉ;ﾐゲｷ┗@ﾉｷゲWS ﾆﾗｴ┌ゲデｷゲWS デﾗWデ┌ゲデW ┗;ｴWﾐS;ﾏｷゲWﾆゲ 31.12.2016 31.12.2015

1. noortekohtumiste projekti toetused 6 880 1 024

2. programmi Erasmus+ toetused 5 430 708 1 144 709

3. programmi Elukestev õpe toetused 0 2 700

4. Norra/EMP stipendiumifondi programmi toetused 0 117 812

5. toetus eestikeelsete kõrgkooliõpikute väljaandmiseks 55 325 0

6. Euroopa Ülikoolide Instituudi doktorantide toetused 25 681 0

7. hõimurahvaste programmi toetused 34 872 0

8. Kristjan Jaagu programmi toetused 290 834 0

9. KIRMUSe infrastruktuuri kaasajastamise toetus 293 662 0

10. rahvuskaaslaste programmi toetused 26 410 0

11. välisriikide lepingute toetused 62 624 0

12. Struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 elluviija toetused:

12.1. kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades 3 731 235 1 961 760

*13. struktuurifondide abikõlbmatu käibemaksu toetus 17 039 17 039

*14. Struktuuritoetuste perioodi 2007-2013 rakendusüksuse toetused

majanduskeskkonna arendamise rakenduskava meetme toetused:

15.1. meede “Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine” 0 43 692

15.2. meede “Teaduse tippkeskuste arendamine” 0 56 719

15.3. meede „Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine“ 80 934 98 384

inimressursi arendamise rakenduskava meetmete  toetused:



15.4. meede „Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine“ 0 1 250

15.5. meede “Teadusasutuste rahastamissüsteemi arendamine” 0 12 000

16. Struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendusüksuse toetused
16.1. meede "Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes 
teadusalgatustes"

193 703 007 35 913 609

16.2. meede "TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine 
kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks"

27 540 024 25 129 224

Bilansivälised kohustised kokku: 231 299 235 64 499 922

* Kohtuvaidlustega seotud  toetuste vahendamised, mille realiseerumine ei ole kindel ja millega ei kaasne sihtasutusele tulevikus täiendavaid kohustusi 
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Archimedes nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud Sihtasutus Archimedes (Sihtasutus) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016 ning tulemiaruannet, rahavoogude aruannet ja

netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta ning lisasid, mis sisaldavad aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete

kokkuvõtet ja muud selgitavat informatsiooni.

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Sihtasutus Archimedes finantsseisundit seisuga 31.12.2016 ning sellel kuupäeval

lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas

„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme Sihtasutusest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti)

(eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele.

Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei avalda muu informatsiooni kohta kindlustandvat arvamust.

Raamatupidamise aastaaruande auditi käigus on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise

aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud selle info oma aruandes välja tooma. Meil ei ole sellega seoses midagi

välja tuua.

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab

vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama Sihtasutuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse

jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas Sihtasutuse likvideerida või tegevuse

lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad Sihtasutuse raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja

vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas

rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui

võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:

- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks

nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on

suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;

- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks

Sihtasutuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;

- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;

- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist

ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust Sihtasutuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et

eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info

on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused

võivad siiski kahjustada Sihtasutuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;

- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks

olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning oluliste auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas tuvastatud oluliste

sisekontrollisüsteemi puuduste kohta.

/digitaalselt allkirjastatud/

Laile Kaasik

Vandeaudiitor, litsents nr 511

/digitaalselt allkirjastatud/

Liina Oolup

Vandeaudiitor, litsents nr 661
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