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Tegevusaruanne

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 2018. 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
31.12.2018 seisuga kehtis 136 töölepingut, aktiivses töösuhtes töötas 118 töötajat, neist 111 täis- ja 7 osalise koormusega,
18 töölepingut oli peatatud.
Auditite ja kontrolltegevuste tulemused
2018. aastal laekus sihtasutusele 16 välise auditi või muu kontrolltegevuse aruannet ning 13 siseauditi aruannet. Kõik
auditite raames sihtasutusele esitatud parendusettepanekute ja/või mittevastavuste järeltegevused on sõltuvalt nende
olulisusest ning tähtaegadest kas lõpetatud või jätkuvad 2019. aastal.
2018. a esimeses pooles andis audiitorfirma BDO Eesti AS sihtasutuse 2017. a majandusaasta aruande
raamatupidamisaruandele märkusteta hinnangu. 2018. a esimeses pooles läbiti Bureau Veritas Eesti OÜ poolt läbiviidud
kvaliteedijuhtimissüsteemi rahvusvahelise standardi ISO 9001:2015 nõuetele vastavuse sertifitseerimisaudit
mittevastavusteta

Sihtasutuse peamised suhtarvud
Suhtarvude lähteandmed:
Raha
Käibevara
Varad
Lühiajalised kohustised
Koguvõlgnevus
Tegevustulud
Tegevuskulud
Netovara
Tööjõukulud
Jagatud toetused

2018
17 615 406
38 905 289
39 000 576
38 520 915
38 520 915
101 274 059
101 269 783
479 661
4 394 240
94 408 666

2017
20 389 567
54 663 493
54 747 348
54 274 600
54 274 600
65 722 118
65 791 172
472 748
4 223 758
59 413 771

2016
23 504 069
44 522 746
44 582 443
44 037 130
44 037 130
31 934 344
31 888 825
545 313
3 906 730
26 140 286
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Finantssuhtarv:
Puhas käibekapital
Töökapitali suhe lühiajalistesse
kohustustesse
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
Maksevalmiduse kordaja
Võlakordaja
Tegevustulemuslikkus
Netovara osakaal varadest
Jagatud toetuste osakaal
tegevuskuludest
Tööjõukulude suhe tegevustuludesse

Valem
Käibevara – lühiajalised
kohustised
Tööjõukulud / lühiajalised
kohustised
Käibevara / lühiajalised
kohustised
Raha / lühiajalised kohustised
Koguvõlgnevus / varad
Tegevustulud / tegevuskulud
Netovara / varad

2018

2017

2016

384 374

388 893

485 616

0,11

0,08

0,09

1

1

1

0,46
0,99
1
0,01

0,38
0,99
1
0,01

0,53
0,99
1
0,01

Jagatud toetused/ tegevuskulud

0,93

0,90

0,82

Tööjõukulud / tegevustulud

0,04

0,06

0,12

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 missioon on toetada kvaliteedikultuuri arengut hariduse valdkonnas ning suurendada seeläbi Eesti ühiskonna avatust
ja konkurentsivõimet.
2018. aasta oli väga sündmusterohke: väga edukalt jõudis lõpule ENQA hindamine ning EKKA registreeringu pipkendamine
EQARis; kevandkonverents Muutuste tuuled tõi kokku oodatust rohkem huvilisi ning sai väga positiivse tagasiside; EKKAle
lisanudis uued ülesanded – temaatilise hindamise piloteerimine kõrghariduses ning täienduskoolituse kvaliteedihindamise
süsteemi väljatöötamine; kutsehariduses lõppes esimene akrediteerimiste tsükkel ning kinnituse said kvaliteedihindamise
uued põhimõtted; kõrghariduses töötasime välja uue institutsionaalse akrediteerimise eneseanalüüsi juhendid, sh eraldi
juhendid tervishoiukõrgkoolidele, kus toimu kõrg- ja kutseõppe integreeritud hindamine institutsionaalse akrediteerimise
raames. Väga kirev oli aasta ka rahvusvahelise koostöö aspektist: käivitus pikalt ette valmistatud Tadžiki projekt; sõlmitud
on leping Armeenia Haybusak ülikooliga institutsionaalse akredtieerimise läbiviimiseks; EKKAt väisas aasta jooksul 5
erinevat delegatsiooni. Suur muutus oli ka EKKA töötajate koosseisus – EKKAst lahkusid pärast 9 aasta pikkust
tegutsemist Maiki Udam ja Lagle Zobel, juurde tuli 3 uut inimest, kes väga kiiresti sulandusid meie meeskonda – Kaija
Kumpas-Lenk, Evelin Kattai ja Jekaterina Masenko.

2.1. KUTSEÕPPE KVALITEEDIHINDAMISE UUE SÜSTEEMI ETTEVALMISTAMINE
EKKA koostas 2018. aastal kutseõppe kvaliteedihindamise kontseptsiooni 2019+. Uue süsteemi kujundamisel lähtuti Eesti
elukestva õppe strateegia eesmärkidest ja Euroopa kutsehariduse kvaliteeditagamise koostöövõrgustiku suunistest ning
osapoolte tagasisidest senisele akrediteerimisprotsessile. Hindamispõhimõtete ja -nõuete väljatöötamiseks oli moodustatud
kutseõppeasutuste esindajatest ja kutseõppe asjatundjatest koosnev ekspertrühm. Kevadel 2018 korraldas EKKA
kutseõppeasutustele kontseptsiooni tutvustamiseks seminarid, kust saadud tagasiside alusel täpsustati hindamisprotsessi
põhimõtteid ja -nõudeid. Kontseptsioonile andis toetava tagasiside ka EKEÜ juhatus ja Tööandjate Keskliidu
haridustoimkond. Kontseptsioon kooskõlastati Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning kutseõppe kvaliteedi hindamise
põhimõtted olid sisendiks kutseõppeasutuse seaduse muudatuste eelnõusse. EKKA oli kaasatud seaduseelnõu
aruteludesse ning meie ettepanekutega on arvestatud. EKKA kavandas kutseõppe õppekavarühmade kvaliteedihindamise
ajakava aastateks 2019-2022 ning on ettevalmistanud ülemineku uuele süsteemile alates 2019. aastast. Novembris
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korraldasime kutseõppeasutustele teabepäevad kvaliteedihindamise põhimõtete, ajakava ja nõuete tutvustamiseks.
Kutseõppe kvaliteedihindamise kontseptsioon on avalikustatud EKKA kodulehel.

2.2. KUTSEÕPPE ÕPPEKAVARÜHMADE AKREDITEERIMINE 2011-2018
Alates 2011. aastast on EKKA viinud läbi kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimist ning 2018. aastal saab kokku võtta
kaheksa akrediteerimisaasta tulemused.
2011-2018 läbisid õppe läbiviimise pikendamiseks akrediteerimise kõik koolide õpekavarühmad. Kokku viidi kaheksa aasta
jooksul akrediteerimine läbi 297 kooli õppekavarühmas. Väga intensiivne periood oli 2012-2015, mil akrediteeriti enamik
koolide õppekavarühmi. Tunnustada tuleb koole, kes suure akrediteerimiste arvuga toime tulid. Aastatel 2017-2018 toimusid
enamasti kordusakrediteerimised seni 3-aastase tulemusega kooli õppekavarühmades.
Hindamiskomisjonide töös on läbi aastate kokku osalenud 201 hindamiseksperti, nendest 130 on olnud hinnatavate
valdkondade tööandjate esindajad.
EKKA on igal hindamisperioodil küsinud tagasisidet komisjonide tööle. Intervjuudes osalenud õpilased, õpetajad,
praktikaettevõtete esindajad, juhtkonna liikmed jt on andnud tagasisidet komisjoni ettevalmistuse ja professionaalsuse
kohta. Läbi aastate on tagasiside komisjonide tööle olnud positiivne ja tunnustav.

Joonis 1 Kutseõppe hindamiskülastuste tagasiside 2011-2018

Kõikide koolide hindamistulemused on avalikustatud EKKA andmebaasis.
Akrediteerimiste tulemustest nähtub, et enamus koolide õppekavarühmi omavad uue seaduse alusel tähtajatut õppe
läbiviimise õigust ning läbivad uues süsteemis kutseõppe kvaliteedi hindamise vähemalt kord kuue aasta jooksul. Kolmeaastase akrediteeringuga õppekavarühmadel tuleb läbida kordushindamine.
Akrediteerimistulemustest aastate lõikes lähemalt saab ülevaate EKKA kodulehel.
Kõrvuti akrediteerimistega on EKKA igal aastal korraldanud koolidele teabepäevi ja seminare enesehindamise ja aruannete
koostamise toetamiseks. Eriti kasulikuks on koolimeeskonnad pidanud EKKA juhtud praktilisi seminare, kus osalejad on
valmimisjärgus aruandeid vastastikku analüüsinud.
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Joonis 2 Kutseõppe õpekavarühmade akrediteerimise tulemused 2011-2018

2.3. UUE INSTITUTSIONAALSE AKREDITEERIMISE SÜSTEEMI ETTEVALMISTAMINE
EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu kinnitas uue institutsionaalse akrediteerimise korra 02.02.2018. Vastavalt uuele
korrale koostas EKKA Eneseanalüüsi juhendi kõrgkoolile. Uue kontseptsiooni järgi läbivad 2019. aastal institutsionaalse
akrediteerimise Sisekaitseakadeemia, Eesti Maaülikool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Kõigis
nendes kõrgkoolides viis EKKA 2018. aastal läbi eneseanalüüsi koolituse. Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolid läbivad
institutsionaalse akrediteerimise koos kutseõppe kvaliteedi hindamisega. Selleks koostas EKKA eraldi eneseanalüüsi
juhendi.

2.4. KÕRGKOOLIDE INSTITUTSIONAALNE AKREDITEERIMINE
Hindamisnõukogu võttis 21. augustil vastu otsuse Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli institutsionaalse akrediteerimise osas.
Teadus-, arendus- või muu loometegevus hinnati osaliselt nõuetele vastavaks, teised kolm hindamisvaldkonda vastasid
nõutavale tasemel. Hindamisnõukogu lisas otsusele kõrvaltingimuse – TAL eesmärkide määratlemise, ning eesmärkide
täitmise mõõtmise, samuti TAL tugisüsteemi arendamise kohta esitab kõrgkool aruande 21.08.2020.
Samal hindamisnõukogu istungil võeti vastu ka otsus Euroakadeemiat mitte akrediteerida. Organisatsiooni juhtimine ja
toimimine hinnati nõuetele mittevastavaks, teised kolm hindamisvaldkonda hinnati osaliselt nõuetele vastavaks.
Institutsionaalse akrediteerimise hindamiskülastused toimusid ka EEKBL Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ja Eesti
Metodisti Kiriku Teoloogilises Seminaris. Mõlemas kõrgkoolis toimus institutsionaalne akrediteerimine koos usuteaduse
õppekavagrupi kvaliteedi hindamisega. Akrediteerimis- ja hindamisotsused võetakse vastu hindamisnõukogu veebruarikuu
istungil.
Euroakadeemia vaidlustas institutsionaalse akrediteerimise negatiivse otsuse. EKKA juhataja kutsus kokku vaidekomisjoni,
kes andis omapoolse hinnangu nõukogu otsuse asjakohasusele ning soovitas otsuse sõnastust täpsustada, kuid jätta otsus
jõusse. Nõukogu võttis vaidekomisjoni soovitused arvesse ning lisas otsusesse täiendavaid selgitusi ja viiteid konkreetsetele
tõenditele. Lõpliku otsusega on võimalik tutvuda siin.

2.5. ÕPPEKAVAGRUPPIDE KVALITEEDI HINDAMINE ESIMESEL JA TEISEL KÕRGHARIDUSASTMEL (ÕKH)
Kõrghariduse esimesel ja teisel astmel viidi 2018.a läbi järgmised hindamised:
1) Euroakadeemia ärinduse ja halduse õppekavagrupp. EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas oma
21.08.2018 istungil, et järgmine hindamine viiakse läbi 7 aasta pärast kõrvaltingimusega;
2) Euroakadeemia bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupp. EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas oma
21.08.2018 istungil, et järgmine hindamine viiakse läbi 3 aasta pärast;
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3) Euroakadeemia keelte ja kultuuride õppekavagrupp. EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas oma
21.08.2018 istungil, et järgmine hindamine viiakse läbi 3 aasta pärast;
4) Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärinduse ja halduse õppekavagrupp. EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu
otsustas oma 21.08.2018 istungil, et järgmine hindamine viiakse läbi 7 aasta pärast;
5) Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaalteenuste õppekavagrupp. EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas
oma 21.08.2018 istungil, et järgmine hindamine viiakse läbi 7 aasta pärast;
6) Tartu Ülikooli usuteaduse õppekavagrupp. Otsus võetakse vastu 2019.a;
7) EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduse õppekavagrupp. Otsus võetakse vastu 2019.a;
8) EEKBL Kõrgema Usuteadusliku Seminari usuteaduse õppekavagrupp. Otsus võetakse vastu 2019.a;
9) EMK Teoloogilise Seminari usuteaduse õppekavagrupp. Otsus võetakse vastu 2019.a;
10) Tallinna Ülikooli isikuteeninduse õppekavagrupp. Otsus võetakse vastu 2019.a.
Vaata lähemalt: Kõrghariduse hindamisnõukogu istungite protokollid ja hindamiskomisjonid

2.6. DOKTORIÕPPE ÕPPEKAVAGRUPPIDE KVALITEEDI HINDAMINE
Doktoriõppes viidi läbi järgmised õppekavagruppide kvaliteedihindamised:
1) Tallinna Tehnikaülikooli arhitektuuri ja ehituse õppekavagrupp. EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas oma
20.06.2018 istungil, et järgmine hindamine viiakse läbi 7 aasta pärast kõrvaltingimusega;
2) Eesti Maaülikooli põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse õppekavagrupp. EKKA kõrghariduse
hindamisnõukogu otsustas oma 20.06.2018 istungil, et järgmine hindamine viiakse läbi 7 aasta pärast;
3) Eesti Maaülikooli veterinaaria õppekavagrupp. EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas oma 20.06.2018
istungil, et järgmine hindamine viiakse läbi 7 aasta pärast;
4) Tallinna Ülikooli informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupp. EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas
oma 20.06.2018 istungil, et järgmine hindamine viiakse läbi 7 aasta pärast;
5) Tallinna Tehnikaülikooli informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupp. EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu
otsustas oma 20.06.2018 istungil, et järgmine hindamine viiakse läbi 7 aasta pärast;
6) Tartu Ülikooli informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupp. EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas oma
20.06.2018 istungil, et järgmine hindamine viiakse läbi 7 aasta pärast;
7) Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika õppekavagrupp. EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas oma
20.06.2018 istungil, et järgmine hindamine viiakse läbi 7 aasta pärast;
8) Tallinna Ülikooli füüsikaliste loodusteaduste õppekavagrupp. EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas oma
20.06.2018 istungil, et järgmine hindamine viiakse läbi 3 aasta pärast;
9) Tallinna Tehnikaülikooli füüsikaliste loodusteaduste õppekavagrupp. EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu
otsustas oma 20.06.2018 istungil, et järgmine hindamine viiakse läbi 7 aasta pärast;
10) Tartu Ülikooli füüsikaliste loodusteaduste õppekavagrupp. EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas oma
20.06.2018 istungil, et järgmine hindamine viiakse läbi 7 aasta pärast;
11) Eesti Maaülikooli bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupp. EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas oma
21.08.2018 istungil, et järgmine hindamine viiakse läbi 7 aasta pärast;
12) Tartu Ülikooli bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupp. EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas oma
21.08.2018 istungil, et järgmine hindamine viiakse läbi 7 aasta pärast;
13) Tallinna Tehnikaülikooli bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupp. EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas
oma 21.08.2018 istungil, et järgmine hindamine viiakse läbi 7 aasta pärast;
14) Tallinna Ülikooli bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupp. EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas oma
21.08.2018 istungil, et järgmine hindamine viiakse läbi 3 aasta pärast;
15) Tartu Ülikooli psühholoogia õppekavagrupp. Otsus võetakse vastu 2019.a;
16) Tallinna Ülikooli psühholoogia õppekavagrupp. Otsus võetakse vastu 2019.a;
17) Tallinna Ülikooli sotsiaalteenuste õppekavagrupp. Otsus võetakse vastu 2019.a;
18) Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste õppekavagrupp. Otsus võetakse vastu 2019.a;
19) Tartu Ülikooli õiguse õppekavagrupp. Otsus võetakse vastu 2019.a;
20) Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja infolevi õppekavagrupp. Otsus võetakse vastu 2019.a;
21) Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste õppekavagrupp. Otsus võetakse vastu 2019.a;
22) Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse ja halduse õppekavagrupp. Otsus võetakse vastu 2019.a;
23) Estonian Business School’i ärinduse ja halduse õppekavagrupp. Otsus võetakse vastu 2019.a;
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24) Tartu Ülikooli õpetajakoolituse ja kasvatusteaduse õppekavagrupp. Otsus võetakse vastu 2019.a;
25) Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse ja kasvatusteaduse õppekavagrupp. Otsus võetakse vastu 2019.a;
26) Eesti Kunstiakadeemia kunstide õppekavagrupp. Otsus võetakse vastu 2019.a;
27) Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusika ja teatrikunsti õppekavagrupp. Otsus võetakse vastu 2019.a.
Vaata lähemalt: Kõrghariduse hindamisnõukogu istungite protokollid ja hindamiskomisjonid.

2.7. KÕRGHARIDUSE ÕPPEKAVAGRUPPIDE ESMA- JA KORDUSHINDAMISED
Viidi läbi järgmised esmahindamised ja esmahindamiste kordushindamised:
1) Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor isikuteeninduse õppekavagrupi esmahindamise kordushindamine. EKKA
kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas oma 12.04.2018 istungil teha ettepanek haridus- ja teadusministrile anda
Eesti Ettevõtluskõrgkoolile Mainor isikuteeninduse õppekavagrupis rakenduskõrgharidusõppes õigus õpet läbi viia
ja väljastada õppekava läbimisel vastav diplom;
2) Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervishoiu õppekavagrupi terviseteaduse magistriõppekava esmahindamine. EKKA
kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas oma 12.04.2018 istungil, et Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervishoiu
õppekavagrupi magistriõppekava Terviseteadus (eriõde) kvaliteet vastab osaliselt nõutavale tasemele;
3) Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervishoiu õppekavagrupi terviseteaduse magistriõppekava esmahindamine. EKKA
kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas oma 12.04.2018 istungil, et Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervishoiu
õppekavagrupi magistriõppekava Terviseteadus (eriõde) kvaliteet vastab osaliselt nõutavale tasemele;
4) Tallinna Ülikooli kunstide õppekavagrupi doktoriõppe esmahindamine. EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu
otsustas oma 12.04.2018 istungil, et Tallinna Ülikooli kunstide õppekavagrupi doktoriõppe kvaliteet vastab osaliselt
nõutavale tasemele;
5) Tartu Ülikooli informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi rakenduskõrgharidusõppe esmahindamise
kordushindamine. EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas oma 12.04.2018 istungil teha ettepanek haridusja teadusministrile anda kolmeks aastaks Tartu Ülikoolile informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupis
rakenduskõrgharidusõppes õigus õpet läbi viia ja väljastada õppekava läbimisel vastav diplom;
6) Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja ehituse õppekavagrupi doktoriõppe esmahindamine. EKKA kõrghariduse
hindamisnõukogu otsustas oma 12.04.2018 istungil, et Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja ehituse
õppekavagrupi doktoriõppe kvaliteet vastab osaliselt nõutavale tasemele. Selle tulemusel sai EKA arhitektuuri ja
ehituse doktoriõppes tähtajalise õppe läbiviimise õiguse (3 aastat).

2.8. TEMAATILINE HINDAMINE KÕRGHARIDUSES
EKKA viis 2018. aastal esmakordselt läbi temaatilise hindamise teemal „Välisüliõpilaste õppimine ja õpetamine Eesti
kõrgkoolides“. Hindamise metoodika väljatöötamiseks kutsuti kokku kõrgkoolide esindajatest koosnev ekspertkomisjon ja
sidusrühmade esindajatest koosnev juhtrühm. Töötati välja kõrgkoolide enesereflektsiooni küsimustik. Teisel poolaastal
toimus hindamiskomisjoni moodustamine, koolitus ning hindamiskülastused kuues valimi kõrgkoolis. Hindamisaruanne
valmis aasta lõpuks. Koolide ja juhtrühma kommentaaride põhjal aruande täpsustamine ning tulemusi tutvustavad seminarid
toimuvad 2019. aasta alguses.

2.9. TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI HINDAMINE
2018. aasta sügisest töötab EKKA vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumiga (HTM) sõlmitud lepingule välja
täienduskoolituse kvaliteedihindamise süsteemi. Tegevuste elluviimiseks on EKKA tööle võtnud täienduskoolituse
koordinaatori ja arendusjuhi.
Täienduskoolituse kvaliteedi hindamissüsteemi väljatöötamiseks oli oluline esmalt uurida, milline on olukord
täienduskoolituse turul. Seetõttu oli 2018. aasta tegevuste fookuses välja töötada ja läbi viia kaardistav uuring, mille
tulemused on vajalikuks sisendiks 2019.aastal loodavale täienduskoolituse kvaliteedihindamise süsteemile. Uuringu
läbiviimiseks moodustati EHIS-esse registreeritud täienduskoolitusasutustest 140ne valim ning koostati uuringu plaan.
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2018.aastal läbiviidud uuring jagunes kolmeks tegevuseks:
1. Täiskasvanute koolituse seaduse (TÄKS) nõuete vastavushindamine täienduskoolitusasutuse veebilehe põhjal.
Hinnatud on 140 täienduskoolitusasutuse vastavust TÄKS nõuetele. Kokkuvõte vastavushindamisest on edastatud
HTM-le. Vastavushindamist viis läbi 4 EKKA töötajat.
2. Täienduskoolitusasutuse õppekavade hindamine. Novembris töötasime välja juhendmaterjali täienduskoolituste
õppekavade hindamiseks ja kuulutasime välja konkursi ekspertide leidmiseks. Detsembris hindas 51
täienduskoolitusõppekava 22 eksperti.
3. Intervjuude läbiviimine täienduskoolitusasutuse juhtide ning koolitajatega, et selgitada välja, millised on väljakutsed
täienduskoolituse valdkonnas, millised on koolitusasutuste juhtide ja koolitajate koolitusvajadused ja millised on
ootused täienduskoolitusasutuste kvaliteedimärgile. Intervjuude läbiviimiseks koolitati 12 eksperti. Intervjuude
läbiviimise periood oli 15.10 – 07.12.2018. Intervjuud viidi läbi 59 täienduskoolitusatuses.
17.12.18 viidi täienduskoolitusasutuste töötajatele läbi esimene koolitus „Õppimist toetava ja sidusa õppekava loomine“ (7ak
h). Koolitusel osales 25 osalejat. Koolitajaks oli Marju Koor.
Täienduskoolituse kvaliteedi hindamissüsteemi tegevuste tutvustamiseks ja temaatilisteks aruteludeks on kohtutud
esindajatega järgmistest organisatsioonidest: Eesti Töötukassa (11.10.18); Haridus- ja Teadusministeerium
(13.09.18;14.11.18); SA Kutsekoda Hariduse Kutsenõukogu (7.11.18); Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit
(13.11.18); SA Innove (14.11.18); Eesti Rahvaülikoolide Liit (15.11.18).

2.10. EKKA VÄLISHINDAMINE
2017. aasta teises pooles läbis EKKA juba teist korda Euroopa kvaliteediagentuuride assotsiatsiooni ENQA hindamise.
Mahuka eneseanalüüsi ning koha peal toimunud intervjuude põhjal koostas hindamiskomisjon aruande ning ENQA
nõukogu võttis märtsis 2018 vastu otsuse pikendada EKKA liikmelisust ENQAs kuni veebruarini 2023.
Komisjon kiitis EKKA ladusat ja sidusat meeskonnatööd ning juhtimise kvaliteeti, kõrget professionaalsust ja eetilist
suhtumist, proaktiivsust ja paindlikkust. Eraldi tunnustati EKKA kui eestvedaja rolli kvaliteedihindamise heade praktikate
levitamisel välisriikides. Heakskiidu sai ka kõrghariduse kvaliteedihindamise uus kontseptsioon, mis lõimib institutsiooni
hindamise õppekavade hindamisega ning annab täiendava võimaluse keskenduda kitsaskohtadele temaatiliste hindamiste
kaudu.
Ainus standard, milles EKKA ei saavutanud ENQA nõukogu hinnangul maksimaalset tulemust, on seotud kõrgkoolide
sisemisele kvaliteedikindlustusele seotud nõuetega. Selle vajakajäämise oleme juba parandanud uue institutsionaalse
akrediteerimise juures, kus kvaliteedikultuur ja kõrgkooli sisehindamine on eriliselt fookuses.
Samuti soovitas komisjon lisada ka esmahindamise juhendisse õppija-keskse lähenemisviisi nõude. Kuigi õppekaval
üliõpilasi veel ei ole, tuleks hinnata seda, millisest õppimise ja õpetamise paradigmast kõrgkool lähtub. Asjalik soovitus,
mida kavatseme kindlasti kuulda võtta.
Enamik komisjoni soovitusi kinnitab juba valitud arendustegevuste asjakohasust. Üks nendest on uues kontseptsioonis
kavandatud temaatilised hindamised, mis päädivad analüütilise aruande ja parimate praktikate jagamisega.
Positiivne hindamisotsus tähendab samuti EKKA liikmelisuse pikendamist EQARis.

2.11. DEQAR PROJEKT: EUROOPA AGENTUURIDE HINDAMISTULEMUSTE REGISTRI ARENDUS
EKKA kuulub alates 2013. aastast Euroopa Kõrghariduse Kvaliteediagentuuride Registrisse EQAR. 2018. aastast käivitas
EQAR oma liikmesagentuuride hindamistulemuste andmebaasi DEQAR http://www.deqar.eu/, kuhu projektis osalevad
agentuurid, EKKA nende seas, sisestavad oma hindamistulemusi. Oma tulemusi on DEQARisse lubanud lisada 17
kvaliteediagentuuri, loodetavasti nende read täienevad. EKKA hindamistulemused on andmebaasist juba leitavad.

2.12. ARENDUSPROJEKTI KÄIVITAMINE TADŽIKISTANIS
Tadžikistani haridus- ja teadusministeerium valis riigi kõrghariduse kvaliteedihindamise süsteemi väljatöötamisel ning
vastavusse viimisel Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standardite ja suunistega strateegiliseks partneriks SA
Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri. Üksiti näeb koostööprojekt ette, et EKKA viib läbi
piloothindamised kolmes Tadžikistani kõrgkoolis ning aitab välja töötada lähteülesande kõrghariduse kvaliteedi infosüsteemi
väljaarendamiseks.
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Kaheaastase Maailmapanga poolt finantseeritava projekti eelarve on 210 650 eurot.
Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku ning kvaliteedikindlustuse põhimõtete ülevõtmist aastaks 2020 näeb ette ka Tadžikistani
haridusstrateegia. EKKA ülesanne käimasolevas projektis on toetada tadžikke liikumisel nende endi seatud eesmärgi
suunas.

2.13.PIIRIÜLENE INSTITUTSIONAALNE AKREDITEERIMINE ARMEENIAS
Septembri lõpus viis EKKA Armeenia pealinnas Jerevanis läbi institutsionaalse akrediteerimise sissejuhatava koolituse
Yerevan Haybusak University’s. Edukas koolitus andis kõrgkoolile lõpliku kindluse sõlmimaks koostööleping, mille kohaselt
viib EKKA 2019. aastal kõrgkoolis läbi institutsionaalse akrediteerimise.
Akrediteerimine viiakse läbi lähtuvalt Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standarditest ja suunistest nagu ka
kõik muud EKKA hindamised, üksiti on hindamise aluseks Eestis alates järgmisest aastast käivituv institutsionaalse
akrediteerimise uus mudel ja juhend.
Yerevan Haybusak University näol on tegemist Armeenia suurima eraülikooliga, mis pakub õppekavu nii humanitaaria,
õiguse, kunstide kui meditsiini valdkonnas. Ülikool on tegutsenud Armeenias alates 1992. aastast. Kõik õppekavad on
saanud akrediteeringu kohalikult kvaliteediagentuurilt ANQA.

3. AKADEEMILISE TUNNUSTAMISE AGENTUUR
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.

Agentuuri täiendavad tegevused tulenevad eelpool nimetatud ülesannetest.

3.1.KVALIFIKATSIOONIDE HINDAMINE JA TUNNUSTAMINE
Välisriigi kvalifikatsioonide hindamine, ning tunnustamiseks ettepanekute tegemine on agentuuri üks põhitegevusi.
Hindamise eesmärgiks on välisriigi kvalifikatsioonile vastavuse määramine ning tööandjatele, kutsealase tunnustamise
pädevatele asutustele ja õppeasutustele tunnustamiseks vajaliku teabe andmine.
Agentuur andis 2018. aastal hinnangu 2698 välisriigi kvalifikatsioonile 102 välisriigist (vt lisa). Enim esitati taotlusi Venemaa
(477 hinnangut), Ukraina (248), Bangladeshi (161), Suurbritannia (158), Nigeeria (157) ja India (144) kvalifikatsioonide
hindamiseks. Kinnitusi vastavuse kohta kehtivas haridussüstemis anti 148 endises NSV Liidus välja antud kvalifikatsioonile.
Asutustest on suurimad hindamise taotlejad Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Ettevõtluskõrgkool
Mainor ja Euroakadeemia. Tööandjatest ja asutustest esitavad hindamistaotlusi peamiselt ministeeriumid, kohtud,
Riigikantselei ja Terviseamet.

11

3000

2698
2319

2500
1933

2281

2047

2000
1500

diplomeid

1000
500
0
2014

2015

2016

2017

2018

Joonis 3. Agentuurile hindamiseks esitatud välisriigi kvalifikatsioonide arv 2014-2018.

Juunis jõustunud dokumentideta pagulaste kvalifikatsioonide hindamise ja tunnustamise regulatsiooni tulemusel töötati
agentuuris välja vajalik dokumentatsiooni ja protseduur pagulaste kvalifikatsioonide hindamiseks ning koostati vastav teave
hindamise kriteeriumite ja protseduuri kohta.

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. 2018. aastal tehti keskusele 1327 kirjalikku järelepärimist, sh välisriikide asutuste ja
eraisikute poolt Eesti haridussüsteemi, kutsealase tunnustamise või kvalifikatsioonide kohta 288 päringut (vt. lisa).
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Joonis 4. Agentuurile esitatud kirjalike päringute arv 2014-2018.

Enim järelepärimisi tehti Suurbritannia (115 päringut), Venemaa (93), Hollandi (47), USA (29), Soome (20) ja Saksamaa
(17) 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 Hariduse
Infotehnoloogia Sihtasutusele.
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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.
Vajaduspõhise õppetoetuse taotlejate tõendid
Riigi Tugiteenuste Keskuse palvel kontrollib agentuur vajaduspõhise õppetoetuse taotlejate tõendeid, mis kinnitavad
immatrikuleerimist välisriigi õppeasutusse.

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.
2018. aastal esitati agentuurile 23 kutsealast tunnustamist puudutavat kirjalikku päringut viiest riigist. Ligi pooled
(10) päringutest olid õpetajate kutsealase tunnustamise kohta.

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. 2018. aastal oli büroo peamiseks tegevuseks
ENIC ja NARIC keskuste infosüsteemide väljatöötamise soovituse koostamine ning alustamine monitooringuga, kuidas riigid
on siseriiklikult reguleerinud dokumentideta pagulaste kvalifikatsioonide hindamise ja tunnustamise süsteemi.
Ülemaailmse konventsiooni väljatöötamine
UNESCO koordineerimisel on väljatöötamisel ülemaailmne tunnustamise konventsioon. Varem konventsiooni
väljatöötamise komitee poolt ettevalmistatud kavandi aruteluks kutsuti kokku valitsustevaheline ekspertrühm kõigi UNESCO
liikmesriikide osavõtul, kus Eesti poolt oli esindajaks agentuuri juhataja. Eksperdid jätkavad tegevust teksti lõplikuks
ettevalmistamiseks kuni 2019. a märtsini, mil toimub ekspertide teine kohtumine.
Koostöö Baltimaade ENIC/NARIC keskustega
Iga-aastane Baltimaade ENIC/NARIC keskuste kohtumine toimus agentuuri poolt korraldatuna Tallinnas. Arutati projektides
osalemist, tutvustati agentuuride tööd ja asutuste struktuuri ning vahetati teavet keerulisemate hindamisjuhtumite kohta.
Osalemine projektides
Agentuur on partneriks kolmele Euroopa Komisjoni NARIC projektile: 1) FraudSCAN (koordineerib Itaalia ENIC/NARIC),
mille ülesandeks on koguda ja skaneerida võltsitud haridust tõendavad dokumendid ENIC/NARIC keskuste poolt kasutatava
andmebaasi jaoks; 2) DigiRec (koordineerib Hollandi ENIC/NARIC), mille ülesandeks on kaardistada kasutatavaid
elektroonilisi kvalifikatsioonide andmebaase, ning teha soovitusi nende kasutamiseks kvalifikatsioonide hindamisel ja 3)
QUATREC (koordineerib Läti ENIC/NARIC), mille raames analüüsitakse õppekavade ja nende õpiväljundite kaudu
automaatse tunnustamise võimalikkust.

3.5.KOOLITUSTE LÄBIVIIMINE
Agentuur korraldas 2018. aastal kaks kvalifikatsioonide hindamise ja akadeemilise tunnustamise alast koolitust/teabepäeva
Eesti kõrgkoolide välisüliõpilaste vastuvõtuga seotud töötajatele. Maikuus viidi läbi koolitus pagulastele Johannes Mihkelsoni
Keskuses. Agentuuri töötajad osalesid Tallinna Tehnikaülikooli poolt korraldatud teabepäevadel erinevate projektide raames
ettekannetega ühiskraadide tunnustamisest Euroopas ja akadeemilise tunnustamise süsteemist ja protseduuridest Eestis.
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4. HARIDUSE RAHVUSVAHELISTUMISE AGENTUUR
SA Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuur (HARA) katab kaht peamist tegevusvaldkonda:
 riiklike haridusprogrammide ja –algatuste menetlemine haridus- ja teadusministeeriumi tellimisel ning kooskõlas
ministeeriumi ja sihtasutuse vaheliste halduslepingutega;
 Euroopa Komisjoni, Põhjamaade Ministrite Nõukogu jt rahvusvaheliste haridusprogrammide koordineerimine,
kaasa arvatud Erasmus + haridusvaldkonna riikliku agentuuri ülesannete täitmine.
HARA 2018. aasta olulisimad sündmused:
















2018. aastal alustasime koos Euroopa Komisjoni Eesti esindusega ning Noorteagentuuriga Erasmus+ programmi ja
Euroopa Solidaarsuskorpuse tutvustamist Euroopa päeva tuuril 10 Eesti linnas: Türi, Võru, Valga, Narva, Rakvere,
Haapsalu, Pärnu, Tallinn, Tartu, Põlva. Tuur kestis vahemikus 1.-15. mai ning tipnes rohke osavõtuga
rahvaüritusega Tallinnas 9. mail. Sarnast koostööd jätkame 2019. aastal.
9. mail jagasime koostöös Noorteagentuuriga „kuldõunu“ parimatele Erasmus+ toetusesaajatele sündmusel
„Archimedes tunnustab“. Pärjati parimaid koostööprojekte ja õpirändureid ning rahvusvahelise koostöö algatajaid
ja edasiviijaid, samuti Erasmuse tudengiblogijaid.
17. mail korraldasime koostöös Kuressaare Ametikooliga teise kutsehariduse rahvusvahelistumise päeva, mille
eesmärk oli juhtida tähelepanu kutsekoolides tehtavale heale rahvusvahelisele koostööle. Päeva raames valmis
mitu Erasmus+ promovideot edukalt õpirändes osalenud Kuressaare Ametikooli endiste ja praeguste õpilastega.
14. augustil andis president Kersti Kaljulaid Tallinnas Reaalkoolis pidulikul sündmusel kätte Noore Õpetlase
stipendiumid.
15. augustil tähistasime Tallinnas Kristjan Jaagu stipendiumiprogrammi 15. sünnipäeva.
19. - 22. septembril korraldasime Tallinnas digipädevuste teemalise rahvusvahelise kontaktseminari „Enhancing
Digital Competences in Education and Training“. Kontaktseminaril osales 75 õpetajat, koolitajat ja
haridusspetsialisti üle Euroopa, keda kõiki sidus huvi IKT ja digioskuste teemade vastu ja soov leida
koostööpartnereid Erasmus+ programmi projektideks.
24. oktoobril andsime Tallinnas kutsekoolide juhtide ning rahvusvahelise koostöö projektijuhtidega toimunud
ärilõunal üle uued Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartad Tallinna Ehituskoolile ning Hiiumaa Ametikoolile.
Meie blogipostitus sihtasutuse kodulehel „Eesti rekord: iga seitsmes Hiiumaa Ametikooli õpilane käib välismaal
õppimas“ leidis suurt vastukaja ning selle põhjal sündisid uued Erasmus+ õpirändele keskendunud artiklid Hiiu
Lehes ja Õhtulehes.
Novembris-detsembris korraldasime üld- ja täiskasvanuhariduse õpirändeprojektides osalenud kutseõpilastele ja
haridustöötajatele mõeldud kajastuste konkursi „Õpiränne Euroopasse ja tagasi“. Konkursi tulemustega saab
tutvuda sihtasutuse kodulehe uudiste rubriigis.
Korraldasime Erasmuse õpirändele pühendatud kampaania, mis esmakordselt hõlmas nii välireklaami kui seda
toetavat sotsiaalmeediakampaaniat koos kampaaniale eelnenud tiiseritega. Meie reklaaminäod väliplakatitel olid
Erasmusega väljas käinud endised kuulsad tudengid Marta Laan, Jalmar Vabarna ning Roman Fosti.
Keskendusime Erasmus+ programmi tutvustamiseks kohalikele messidele ja suurtele noorteüritustele (Nt.
noortekonverents „Lahe koolipäev“, „Suunaja“ mess Pärnus jne) ja asusime koolitama Erasmuse kogemusega
aktiivseid tudengeid messiesitlejateks.
Korraldasime õppevisiidid kahele Erasmus+ riikliku agentuuri esindusele: märtsis külastas meid Makedoonia ning
novembris Ungari delegatsioon.
Läbi kogu aasta korraldasime erinevate programmide info- ja koolituspäevi, - seminare, vebinare ja muid
potentsiaalsetele taotlejatele ja toetusesaajatele mõeldud üritusi.
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4.1.RIIKLIKE HARIDUSPROGRAMMIDE JA STIPENDIUMISKEEMIDE ELLUVIIMINE
Kristjan Jaagu programm
Programmi eesmärk on toetada Eesti kõrgkoolide üliõpilaste või Eesti päritolu välisülikoolide üliõpilaste välisõpinguid ja
akadeemilise personali konverentsikülastusi või lühiajalist enesetäiendamist välisriikides.
Välislähetuste stipendiumile esitati 2018. aastal 189 nõuetelevastavat taotlust, millest rahuldati 115 (61%). 2017. aastal
esitati 320 nõuetelevastavat taotlust, millest rahuldati 159 (50%). Stipendiumist loobus 18 stipendiaati (16%).
Enamik stipendiaate olid doktorandid (moodustades 62% stipendiaatidest). Ülikoolide lõikes on jätkuvalt enim stipendiaate
Tartu Ülikoolist (69%). Stipendiaate on kõigist Eesti avalik-õiguslikest ülikoolidest v.a EMTA. Enim stipendiaate õpib
järgnevatel õppesuundadel:
humanitaaria;
füüsikalised loodusteadused;
bioteadused;
tervis.
Populaarseimad sihtriigid olid 2018. õppeaastal Ameerika Ühendriigid ja Suurbritannia. Ameerika Ühendriigid oli
populaarseim sihtriik ka 2017. aastal. Keskmine stipendiumisumma oli 2018. aastal 1143 eurot võrdluses 1035 eurot 2017.
aastal.
Välisõpingute stipendiumile esitati 2018. aastal 35 nõuetelevastavat taotlust, millest stipendium määrati 20 taotlejale
(57%). 2017. aastal esitati 139 taotlust, millest rahuldati 63 taotlejale (45%). Stipendiumist loobus 2 stipendiaati.
Stipendiumitaotluste arvu oluline langus on tingitud programmi muudatusest, millega ei olnud alates 2017.aasta teisest
taotlusvoorust võimalik taotleda stipendiumi väliskõrgkooli kraadiõppes õppimiseks ühe õppeaasta ulatuses. Stipendiumi
saab taotleda üksnes vahetusõppeks väliskõrgkoolis. Taotluste arvu suurendamiseks on 2018.aastal kavas mitmed
teavitustegevused.
Stipendiaatidest olid 17 magistrandid (moodustades 85% stipendiaatidest) ja 3 doktorandid. Ülikoolide lõikes oli enim
stipendiaate Tartu Ülikoolist (65%). Õppesuundade lõikes on stipendiaatide pingerida järgnev:
humanitaaria;
kunstid;
õigus;
tervis.
Populaarsemad sihtriigid olid 2018. aastal Saksamaa (4), Holland (2), Šveits (2) ja Austria (2). 2017. aasta populaarseim
sihtriik Suurbritannia ei ole enam edetabelis, kuna alates 2017. aasta oktoobri taotlusvoorust ei toetata väliskõrgkooli
kraadiõppes õppimist antud skeemi raames. Keskmine toetusesumma oli 2018. aastal 5577 eurot võrreldes 2017. aasta
7723 euroga.
Kraadiõpe välismaal stipendiumi taotles 28 inimest, kellest valiti 9 stipendiaati. Üks stipendiaat (doktorant) loobus.
Kraadiõppe stipendiaatide valik tehakse lähtudes eksperthinnangutest ja positiivse hinnangu saanud kandidaatidega
läbiviidud intervjuuvooru tulemustest. Õpinguid alustas/jätkas 4 doktoranti ja 4 magistranti. 2018. aasta stipendiaatidest 6
õpivad Euroopa ülikoolis, üks Kanadas ja üks Uus-Meremaal. Suurbritannia on jätkuvalt populaarseim sihtriik. 2018. aastal
alustanud stipendiaadid õpivad tervise, sotsiaal- ja käitumisteaduste, bioteaduste, õpetajakoolituse, kunstide ja tehnikaalade
õppesuunal.
2018/19. õppeaastal maksti programmi vahenditest stipendiumi 22 stipendiaadile, kellest 5 on magistrandid ja 17
doktorandid
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 kraadiõpe välismaal põhimõtetel. Tegevusele on
kehtestatud eraldi juhend alates 2018. aastast.
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2018. aasta taotlusvoorus kandideeris Eesti ühele uuele õppekohale 6 inimest. Neist 4 olid Eesti kodanikud, 1 Bulgaaria ja 1
Nigeeria kodanik. Aprillis Firenzes toimunud intervjuudele kutsus EUI kaks Eesti päritolu kandidaati, kellest valiti välja üks.
Kokku õpib 2018/2019. õppeaastal EUIs 4 Eesti päritolu 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.
1. juuli 2018 tähtajaks laekus 39 nõuetelevastavat taotlust. Iga nõukogu liige valis esitatud taotluste seast välja 16 taotlejat,
keda kutsuda intervjuule. Intervjuudele kutsuti kõik taotlejad, kes kogusid nõukogu liikmetelt vähemalt 2 poolthäält.
Intervjuuvoorus osales 23 taotlejat. Nõukogu otsustas stipendiaatideks kinnitada 20 intervjueeritud taotlejat. Stipendiaatide
pidulik vastuvõtt toimus 14. augustil Tallinna Reaalkoolis.
Õpetajakoolituse stipendium
Stipendiumi eesmärk on väärtustada õpetajaks õppimist, tunnustada õpetaja kutset Eesti ühiskonnas ning sellega
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
esitavad ülikoolid stipendiumite maksmise ja eelarve kasutamise kohta aruanded.
2018. aastal jagati kvoodina Tartu Ülikoolile 50 stipendiumit, Tallinna Ülikoolile 49 stipendiumit ja Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemiale 1 stipendium.
Erivajadustega üliõpilaste stipendium
Erivajadustega üliõpilaste stipendium on mõeldud kõigile puudega tudengitele erivajadustest tulenevate ning õpingutega
seotud lisakulude katteks.
2018. aastal viidi läbi kaks taotlusvooru (veebruaris ja septembris). Esimeses taotlusvoorus laekus 53 taotlust, millest
rahuldati ja määrati stipendium 39 taotlejale. Teises taotlusvoorus laekus 282 taotlust, millest rahuldati ja määrati stipendium
262 üliõpilasele, kokku määrati stipendium 2018. aastal 301 stipendiaadile.
Asenduskodulaste kõrghariduse omandamist toetav stipendium
Asenduskodulaste kõrghariduse omandamist toetava stipendiumi eesmärk on toetada asenduskoduteenusel ja perekonnas
hooldamisel viibinud üliõpilaste kõrghariduse omandamist.
2018. aasta kandideerimise tähtajaks (25.10) laekus 33 nõuetelevastavat taotlust, mis kõik rahuldati.
Riiklikud välisriikide üliõpilaste, teadlaste ja õppejõudude stipendiumiprogrammid ning Eesti ja Ameerika
Ühendriikide vaheline Fulbright’i akadeemiline vahetusprogramm
Riiklik välisriikide üliõpilaste, teadlaste ja õppejõudude stipendiumide programmi eesmärk on pakkuda stipendiume välisüliõpilastele, teadlastele ja õppejõududele. Stipendiumid on avatud bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppeks (nii vahetuskui ka tasemeõpe), osalemiseks suvekoolides ning õppejõududele ja teadlastele, kes soovivad õppida või teha uurimus- või
koostööd Eesti ülikoolide juures.
2018. aasta taotlusvoorudes laekus 219 nõuetelevastavat taotlust üliõpilastelt, 11 taotlust teadlastelt/õppejõududelt ja 58
taotlust suvekoolides osaleda soovijatelt. Komisjon otsustas eraldada 6 üliõpilaste stipendiumi, 9 teadlaste ja õppejõudude
stipendiumi ja 19 suvekooli stipendiumi.
Eesti ja välisriikide vahelised programmid sh Eesti ja Ameerika Ühendriikide vaheline Fulbrighti akadeemiline
vahetusprogramm: Eesti poolt saadeti välja kuus grandisaajat – kolm üliõpilast Fulbright Student programmis ning kolm
õppejõudu Fulbright Scholar programmi raames.
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Rahvuskaaslaste programmi stipendiumid
Rahvuskaaslaste stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada väliseesti noorte õpinguid Eestis kutse- ja kõrgharidust
andvates haridusasutustes.
Rahvuskaaslaste programmi laekus 11 taotlust, millest kõiki otsustas nõukogu toetada. Stipendium määrati 4 üliõpilasele
keeleaastaks, 3 magistriõppeks, 3 keeleaasta + tasemeõpe ja 1 üliõpilasele arstiõppeks.
Hõimurahvaste programm
Hõimurahvaste programmi põhieesmärk on toetada hõimurahvaste, so uurali (soome-ugri ja samojeedi) põlisrahvaste keelte
ja kultuuride säilimist ning arengut.
2018. aastal uusi stipendiume ei määratud. Õpinguid jätkasid 6 doktoranti. Akadeemilisel puhkusel viibib 5 stipendiaati.
Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
2018. a oli uusi stipendiumsaajaid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades kõrghariduse esimesel ja teisel astmel
kokku 2164. Kumulatiivselt kokku stipendiaate seisuga 31.12.2018 oli 7856 (2015=1002 stipendiaati, 2016=2310
stipendiaati, 2017= 2380 stipendiaati, 2018= 2164).
Kõrghariduse kolmandal astmel maksti 2018. a stipendiumi 97 doktorandile. Kokku on kumulatiivselt makstud stipendiumi
162 doktorandile. 2018/19. õppeaastast uutest lisandunud doktorantidest enamus on interdistsiplinaarsel suunal, uusi
ettevõtlusdoktorante lisandus üksikud. 2018/19.õppeaastal on doktorandistipendium saajaid 118, kellest 26 on
ettevõtlusdoktorandid.
Dora pluss programm
Tegevus 1 (noorteadlaste ja magistrantide osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses)
Tegevuses 1.1. viidi 2018. aastal läbi 11 taotlusvooru (iga kuu 10. kuupäeval, välja arvatud juulis). Kokku esitati partnerite
poolt toetuse maksmiseks 865 õpirännet, neist 35 korral loobuti. Kokku sõlmiti 2018. aastal 826 stipendiumilepingut summas
979 893 eurot (leping sõlmitakse kuu aega enne õpirände algust, seega osa lepingutest sõlmiti isikutega, kes esitati 2017.
aastal). Kõige sagedamini külastati õpirände käigus Ameerika Ühendriike (90 õpirännet), Saksamaad (58), Soomet (36) ja
Prantsusmaad (31). Keskmine õpiränne kestis 6,5 päeva ja keskmine stipendium oli 1184 eurot. 2018/19. õppeaastaks
eraldati partneritele kokku kvoot 930 lühiajalise õpirände rahastamiseks.
Tegevuses 1.2 viidi läbi 5 taotlusvooru. Partnerid edastasid rahastamiseks 99 õpirännet summas 411 441 eurot. Aasta
jooksul sõlmiti 100 lepingut summas 383 116 eurot. Teistest oluliselt enam doktorantide õpirändeid toimus Suurbritanniasse
(18) ja Saksamaale (15). Ühtekokku kasutati stipendiumi õpirändeks 30 erinevasse riiki. Keskmine õpiränne kestis 102
päeva ja keskmine stipendium oli 3946 eurot. 2018/19. õppeaastaks eraldati partneritele kokku kvoot 130 doktorandi
õpirände rahastamiseks.
Tegevus 2 (välismagistrantide ja –doktorantide ja külalisdoktorantide toetamine)
2018/19. õppeaastaks eraldati partneritele kvooti 400 välismagistrandi ja 102 välisdoktorandi aastaste õpingute
rahastamiseks. Külalisdoktorantide jaoks eraldati partneritele kvooti mahus 300 000 eurot (hinnanguliselt 75
külalisdoktoranti, oleneb õpirände perioodi pikkusest).
Tegevus 2.1 Välismagistrandid
2018/2019. õppeaasta sügissemestril toetati 388 välismagistranti. Kokku on 31.12.2018 seisuga toetatud aastase
stipendiumiga 876 välismagistrandi õpinguid Eestis.
Tegevus 2.1 Välisdoktorandid
2018/2019. õppeaasta sügissemestril toetati 102 välisdoktoranti, sh uusi doktorante lisandus 50. Doktorantide lõplik arv võib
muutuda, sest mitmed on elamisloa ootel.
Alates 01.01.2018 suurenes doktoranditoetus 422 eurolt kuus 660 eurole kuus. Alates 01.09.2018 lisandus
välisdoktorantidele doktorandistipendium (igakuiselt 440 eurot), seega ühe kuu toetussumma suurenes 660 eurolt 1100
eurole. Nimetatud muudatus tõstis oluliselt tegevuse populaarsust, kuid uusi doktorante ei ole enam võimalik selle tegevuse
raames vastu võtta. Kokku on 31.12.2018 seisuga toetatud 169 välisdoktorandi õpinguid.
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Tegevus 2.2 Külalisdoktorandid
2018. aastal toetati 68 külalisdoktorandi õppevisiiti Eesti kõrgkoolidesse (arvestatud on neid külalisdoktorante, kelle
õppevisiit on lõppenud 2018.aasta lõpuks). Toetust kastutasid Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti
Maaülikool.
Programmi perioodil (2016-2018) on toimunud kokku 109 külalisdoktorandi õpirännet (411 kalendrikuud) Eestisse. Enim
tulijaid on olnud Venemaa (13), Indiast (12), Itaalia 7, Suurbritannia (7).
Tegevus 3 (suve- ja talvekoolide toetamine)
2018. aastal viidi läbi kaks taotlusvooru suve-ja talveülikoolide toetamiseks.
I voorus esitati 2 taotlust, mida mõlemat ka toetati - Eesti Kunstiakadeemiast ja Tallinna Tehnikaülikoolist. Tallinna
Tehnikaülikool loobus hiljem (oli teisiti tõlgendanud välismaalt tudengite toomise nõuet).
II voorus esitati 4 taotlust, millest toetati kolme – Eesti Kunstiakadeemiast ja Tartu Ülikoolist (kaks taotlust).
2018. aastal toimus kolm suveülikooli.
Suve-ja talveülikoolide taotlusvoorud on jäänud oodatust tagasihoidlikumaks nii esitatud taotluste arvu kui ka eelarve
kogusummade poolest. Samuti on kaheldav nende mõju Eesti kõrgkoolide rahvusvahelistumisele laiemalt. Oleme arutanud
partnerite ja ministeeriumiga võimalust tegevus sellisel kujul millegi vajalikumaga asendada. Hetkel räägime läbi võimalust
suunata vahendid välistudengitele eesti keele õpetamiseks edasijõudnute tasemel. Uuringud näitavad, et keeleoskus on
välistudengite praktikavõimaluste ja tööturule sisenemise suurimaks takistuseks.
Riiklik programm “Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2013-2017”
2018 oli programmi tegevustes vaheaasta, kuna 2017. aastaga lõppes eelmine programm, kuid uus - „Kõrgkoolide
eestikeelse õppevara arenduskava 2018-2027“ - kinnitati ministri käskkirjaga alles 5. septembril 2019. Enne uue
programmifaasi käivitamist toimusid ettevalmistavad tegevused – moodustati uus juhtkomitee, peeti läbirääkimisi ülikoolide
esitatud valdkondlike ekspertkomisjonide kandidaatidega ning moodustati 6 ekspertkomisjoni. Uue juhtkomitee esimesel
koosolekul septembris täpsustati 2019. a tegevuskava, koostati uue konkursi tingimused ja ajakava. 30. novembri
taotlustähtajaks laekus 19 õpikukavandit kuuest ainevaldkonnast, mis saadeti ekspertkomisjonidele hindamiseks.
Parimaks 2017. a ilmunud kõrgkooliõpikuks osutus TTÜ kirjastuses välja antud Ako Sauga „Statistika“.
2018. a ilmus 11 õpikut

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.
Eesti keele ja kultuuri lektorid
2018. a detsembrikuu seisuga on Eesti riigi palgal olevaid lektoreid üheksa, kusjuures olulise sündmusena lisandus EKKAVi
alla 2018. aasta augustis ELTE ülikool Ungaris, kus eesti keelt on õpetatud juba pea 80 aastat. Saksamaal Göttingeni
ülikoolis 2018/19. õppeaastal Eestist lähetatud õppejõudu ei ole, küll aga käivad läbirääkimised uue õpetuskoha leidmiseks
Saksamaal.
2018. a lõppes ametiaeg Peterburi lektoril Maarika Teralil ja Pekingi lektoril Ilona Tragelil ning Göttingeni lektoril Agu Bleivel.
Nii Pekingisse kui Peterburisse värvati uued lektorid (ülaltoodud). 2019. a teises kvartalis on plaanis värbamised nii Läti
ülikooli kui ka Lvivi ülikooli eesti keele lektori koha täitmiseks 2019/20 õppeaastaks, sest praegused lektorid lõpetavad.
Välisõppekeskused
Täpset välisõppekeskuste arvu on keeruline öelda, kuna pole teada, kas sihtasutuseni on jõudnud informatsioon kõikide
eesti keelt õpetavate väliskõrgkoolide kohta. Siiski võib öelda, et välisõppekeskuste arv jääb 30 lähedale.
2018. aastal sõlmiti koostöölepe ELTE ülikooliga Ungaris ja teiste välisülikoolidega on koostöö jätkumas.
Välisõppekeskused on eesti keele õppe osas toetaval seisukohal, pakkudes lektorile tuge elamispinna leidmisel (enamik
koolidest ka tasuvad majutuse eest ise) ja tagades õppeklassid, töökabineti ja töövahendid. Rahaliselt ei toeta lektoreid
INALCO ja Peterburi ülikoolid.
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Teavitustöö ja üritused
Veebruaris osales EKKAVi koordinaator Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna praktika- ja töömessil.
14.-15. augustil 2018 korraldati Tartumaal üleilmne eesti keele ja kultuuri lektorite seminar „Väljal“, millest võttis osa 26
inimest.
5. detsembril kohtuti Poola NAWA agentuuriga (haldab sarnast programmi kui EKKAV) ja vahetati kogemusi/strateegiaid.
27. detsembril toimus ühine EKKAV lektorite ja nõukogu jõuluüritus Tartus.
Aasta jooksul toimusid järelevalve ja teavitustöö raames lähetused Bologna, Budapesti, Lvivi õpetuskeskustesse.
Toetused ja stipendiumid
2018. aastal jagati stipendiume ja toetusi (üldsummas ca 46 000€) järgnevalt:
 Estophilus uurijastipendiumeid anti kahe taotlusvooru raames välja 12 (kokku 25 taotlust), sealjuures oli keskmine
uurimisperiood Eestis kaks kuud stipendiaadi kohta ja sõidukulud keskmiselt 500€ stipendiaadi kohta.
 Suve- ja talvekursuste stipendiumit Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis eesti keele ja kultuuri kursustel osalemiseks
anti 2018. aastal välja 38 (35 kohta suvekursustel ja 3 kohta talvekursustel).
 Külalisloenguid välisülikoolides toetati 12 korral, kokku 138 akadeemilist tundi ja keskmiselt 300€ sõidukulusid
külalislektori kohta.
 Eesti-teemalisi loenguid välisülikoolides toetati 7 taotluse puhul, kokku 224 akadeemilist tundi.
 Ungari lektorite enesetäiendusstipendiumit (1000€ semestris) anti aasta jooksul välja 4.
Lisaks toetati Läti tudengite osalemist Tartus toimunud kevadisel IFUSCO konverentsil ja Pekingi tudengite keeleõppe
videokanali loomise projekti, samuti Washingtoni ja Indiana ülikoolide eesti keele õpet.
Koostöö
Study Estoniaga tehakse koostööd seoses eesti keele välislektorite kultuurisaadiku rolliga, et informeerida ja innustada
lektoreid Eesti kohta infot jagama.
Eesti Instituudiga tehakse tööd õppevara jagamisel. Eesti Instituut jagas aasta vältel üle kogu maailma 4500 euro väärtuses
õppevara, mis hõlbustab märkimisväärselt eesti keele lektorite tööd.
Koostööd tehakse sihtasutuse ja ülikoolide Erasmus+ programmi ja Dora Pluss koordinaatoritega, et hõlbustada
õppejõudude ja õppurite õpirännet. Samuti jätkub koostöö Eesti kõrgkoolidega lihtsustamaks Eesti õppuritel
välisõppekeskustesse praktikale minekut ning levitamaks infot õpi- ja karjäärivõimaluste kohta välisõppekeskustes.

4.2.RAHVUSVAHELISTE HARIDUSPROGRAMMIDE ELLUVIIMINE
Erasmus+ programmi elluviimine haridusvaldkonnas
Erasmus + on Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014-2020. Erasmus+ toetas 2018.
aastal Eesti haridusvaldkonda enam kui 15,4 miljoni euroga. Õpirändesse sai minna vähemalt 3942 inimest ja ning toetuse
sai 35 Eesti asutuste poolt juhitud rahvusvahelise koostöö projekti., milles osaleb 4776 inimest.
Õpiränne
Hariduse valdkonnas pakub Erasmus+ õpiränne üliõpilastele, kutsekoolide õpilastele ja haridustöötajatele võimalust õppida,
osaleda koolitusel või saada töökogemus välismaal.
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Joonis 5. Erasmus+ Euroopa-sisene ja üleilmne üliõpilaste ja kutseõppurite õpiränne viie taotlusvooru põhjal.

Programmi viiendal tegevusaastal esitas 110 asutust õpirändetaotluse, neist 100 Euroopa-siseseks ning 10 kõrghariduse
üleilmseks õpirändeks. Erasmus+ programm toetab 10,26 miljoni euroga 98 projekti raames vähemalt 3942 inimese
õpirännet. Kõikidest taotletud õpirännetest said toetuse 81%. Kõrghariduse valdkonna Euroopa Komisjoni toetusele lisaks
maksab Haridus- ja teadusministeerium üliõpilaste õpirändeks üle 258 500 euro. Õpirände eelarve on võrreldes eelmise
aastaga kasvanud 4,4% kuid märkimisväärseid muutusi ei ole erinevate valdkondade rahastuse proportsioonides, 10,26
miljonist eurost on 63% kõrghariduse (51% Euroopa-sisene ja 12% üleilmne), 29% kutse-, 6% üld- ja 1%
täiskasvanuhariduse projektidele. Kutsehariduse valdkonnas eraldati neljale õpirändehartaga kutsekoolile kolmandik
kutsehariduse toetusest.
Toetuse saanud 89 Euroopa-sisest õpirändeprojekti võimaldavad osaleda vähemalt 3474 inimesel. kellest valdava osa
(58%) on kutseõppurid ja üliõpilased. Kõrgkoolide üheksa üleilmset õpirändeprojekti toetavad vähemalt 468 inimese
lähetust, kellest 239 inimest tuleb partneriigist Eestisse ja 229 liigub Eestist partnerriiki. Üleilmne õpiränne moodustab 12%
kõikidest toetuse saanud õpirännetest.
Üliõpilaste õpirände osakaalu on kasvatanud üleilmne õpirände võimalused, 108 üliõpilasest tuleb 57 Eestisse ja 51 läheb
Eestist mõnda partnerriiki. Õpirännetest 32 on planeeritud praktikana ja 76 õppimisena.
Vähemalt 1818 töötajal on 2018. a võimalus õpetada partnerasutuses, osaleda täienduskoolituskursusel või olla töövarjuks
nii Euroopa piirides kui väljaspool Euroopat. Haridustöötajatest 61% on kõrgharidusest, 19% üld-, 17% kutse- ja 4%
täiskasvanuharidusest.
Kõikides valdkondades näitab töötajate õpiränne kasvutrendi, üld- ja kutsehariduses on 5 aasta jooksul poole rohkem
inimesi osalemas, täiskasvanuhariduses on see jäänud pigem samasse suurusjärku ning kõrghariduses on lisaväärtuse
andnud üleilmse õpirände võimalused. Üleilmses õpirändes osalevast 360 haridustöötajast 182 tuleb Eestisse ja 178 läheb
Eestist mõnda partnerriiki.
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Joonis 6. Erasmus+ toetuse saanud haridustöötajad aastatel 2014-2018.

Toetusesaajate seas oli kokku 86 asutust sh 23 kutsekooli, 19 gümnaasiumi/keskkooli, 13 põhikooli, 10 rakenduskõrgkooli,
7 ülikooli, 5 lasteaed ning mitmed haridusvaldkonnas tegutsevad koolitus- teabe- ja kompetentsikeskused.
Tavapäraselt oli õpirände toetusesaajatest enamus Harjumaalt (47%) ja valdavalt Tallinnast, järgnesid Tartumaa (17%),
seekord üllatuslikult Ida-Virumaa (7%) ning Pärnumaa (6%).
Õpirändeprojektidel on 278 koostööpartnerit, kellest 8,2% on Soomest, järgnesid Saksamaa (7,8%), Itaalia (5,9%) ja
Hispaania (5,4%). Üleilmse õpirände kõige hinnatum koostööparter on Venemaa, järgnevad Serbia, Jordaania ja
Valgevene (sarnane oli partnerite eelistus ka eelmisel aastal).
Õpirändes osalevate Eesti inimeste arv on kasvanud Erasmus+ programmi toel. Inimesi, kes soovivad osaleda õpirändes on
alati rohkem kui neid, keda on võimalik toetada. Viie tegevusaasta jooksul on õpirändes osalenud rohkem kui 17 500
inimest, kelles 59% on üliõpilased ja kutseõppurid.
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Joonis 7. Erasmus+ õpirännete dünaamika Eestis 2014-2018.

ESTILC (Estonian Intensive Language Courses) - kursuste eesmärgiks on lihtsustada Erasmus+ programmi raames
sissetulevate Erasmuse üliõpilaste õpinguid, integreerumist Eesti keele- ja kultuuriruumi. Augustis 2018 toimus kolm
suvekursust ja 2019. a jaanuaris üks talvekursus. Kokku osales suvekursustel 39 osalejat ning talvekursus on veel käimas.
Strateegiline koostöö
Strateegilise koostöö projektid toetavad institutsionaalset arengut ja erinevate haridusvaldkondade probleemide või
püstitatud ülesannete lahendamist.
Tänavu on taotlejate seas 40 erinevat Eesti asutust, kes esitasid kokku 50 projektitaotlust. Viie taotlusaasta tulemuste põhjal
võib väita, et tavapäraselt konkureerib Eestis ühes taotlusvoorus stabiilselt 45-50 projekti ja taotletud eelarve ületab mitmeid
kordi Euroopa Komisjoni eraldatud koostööprojektide Eesti eelarvet.
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Traditsiooniliselt on taotlejaid kõige arvukamalt Harjumaalt (45%), sel aastal järgnes üllatuslikult Ida-Virumaa (15%),
Tartumaa (13%) ja Pärnumaa (13%), kokku on taotlejaid üheksast maakonnast. Tänavu laekus rõõmustavalt palju (11
taotlust) üldhariduse valdkonna suuremahulisi projekte.
Taotlejatest 70% said Euroopa Komisjoni toetuse ehk rohkem kui 5,15 miljonit eurot eraldati 35 projektile. Võrreldes
eelmise aastaga on toetusesaajaid kolmandiku võrra rohkem.
Hariduse koostööprojektides osaleb kokku 4776 inimest 175 erinevast asutusest (Eestist 35 koordinaatori ja 6 partneri rollis
ning 134 partnerasutuste mõnest teisest programmiriigist). Projekti keskmine kestus on 26,1 kuud.
Aastate lõikes on kasvanud jõudsasti toetusesaajate arv üldhariduses ning kõrghariduses, sel aastal on ka
täiskasvanuhariduses märgatav toetusesaajate kasv. Eelarvest 48% eraldati üldhariduse koostööprojektidele, 27% kõrg-,
14% täiskasvanu-, 11% kutsehariduse koostööprojektidele.
TAOTLUSED
Valdkond

projektide arv

eelarve, €

TOETUSED
projektide
arv

EDUKUS

toetuse
toetussumma,
saanud
€
projektide
%

EUROOPA-SISENE JA ÜLEILMNE ÕPIRÄNNE
Üldharidus
49
933 807
Kutseharidus
26
2 833 622
Kõrgharidus
27
6 611 808
Täiskasvanuharidus
8
131 635
Kokku
110
10 510 872

39
26
26
7
98

6 455 700
126 643
10 262 483

80%
100%
96%
88%
89%

STRATEEGILISED KOOSTÖÖPROJEKTID
Üldharidus
28
Kutseharidus
5
Kõrgharidus
10
Täiskasvanuharidus
7
Kokku
50

20
3
7
5
35

2 389 675
580 637
1 446 500
741 828
5 158 640

71%
60%
70%
71%
70%

4 087 322
971 635
2 231 397
1 174 873
8 465 227

662 104
3 018 036

Tabel 1: ülevaade 2018. a taotlusvoorust.

Edukus taotlemisel on kõikides valdkondades enamasti üle 60%. Sel aastal said toetuse kõik üldhariduse koolide-vahelisi
koostööprojektide taotlused. Rahul võib olla ka taotluste stabiilse kvaliteediga, taotlejate keskmine hinne oli 71 punti 100-st
(2017. a oli see 67,7 punkti 100-st). Toetusesaajate keskmine hinne oli 78 punkti 100-st.
2018. a populaarseimad teemavaldkonnad olid uued tehnoloogiad ja digioskused, kultuuride- ja põlvkondadevaheline
haridus ning elukestev õpe ja uute koolituskursuste/õppemeetodite väljatöötamine.
Eesti koordinaatorite seas 30 erinevat asutust, nende seas 12 keskkooli sh 1 täiskasvanute gümnaasium, 3 ülikooli, 3
lasteaeda, 2 rakenduskõrgkooli, 2 kutsekooli, 5 mittetulundusühingut, üks osaühing ning üks põhikool.
Euroopa keeleõppe tunnuskirja programm
2018. a. konkursi tähtajaks laekus 9 tunnuskirja taotlust, neist otsustas žürii toetada kolme. Tunnuskirjad ja rahalised
preemiad anti kätte 26.septembrril Tallinna Kadrioru Gümnaasiumis saksa keele õppe 55.aastapäevale pühendatud
konverentsil. Tunnuskirja ja rahaline preemia anti üle Kadrioru Saksa Gümnaasiumile Erasmus+ toel ellu viidud
rahvusvaheliste saksakeelsete majandusõppe projektide eest, MTÜ Lahemaa Looduskoolile multikultuursete perede 10–16aastastele noorte lõimimisprojekt ees ja Tartu Kutsehariduse Keskusele keeleõppe tegevuste eest, mis olid suunatud
edukamaks toimetulekuks tööturul.
Nordplus programm
Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus eesmärk on edendada ja tugevdada koostööd Põhja- ja
Baltimaade vahel nii üld-, kutse-, kõrg- kui täiskasvanuhariduses. Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke ning
on avatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele.2018. a algas Nordplus programmil uus
tegevusperiood (2018-2022) ning ühtlasi tähistati programmi 30. ja Baltimaade programmis osalemise 10. aastapäeva.
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Seoses sellega panustasime ka 4. oktoobril Tallinnas toimunud Nordplus programmi piduliku vastuvõtu korraldamisse
(peakorraldaja HTM). Võrreldes 2017. aastaga langes mõnevõrra Eesti koordinaatorite esitatud taotluste ja toetatud
projektide arv (vastavalt 43/32 ja 41/27), kuid toetuste maht ületas esmakordselt miljoni euro piiri.

Nordplus programm 2018. a
Taotlused/to
etused

Taotlused

Toetatud

2017

2018

2018

Nordplus juunior

16/14

11

Nordplus
kõrgharidusprogramm

16/12

Nordplus
täiskasvanuharidusprogramm
Nordplus
horisontaalprogramm
Nordplus
programm

keelearendus-

KOKKU

Edukus

Toetus €

Eesti asutused
partneritena

9

82%

316 560

29

13

9

70%

400900

82

6/3

9

5

55%

102 320

11

4/2

8

4

50%

231 765

15

1/1

0

0

0%

0

0

43/32

41

27

66%

1 051 545

137

Tabel 2: ülevaade Eesti asutuste osalemine Nordplus programmis 2018. a.

EMP balti teaduskoostööprogrammi kõrgharidustoetused
Ette on valmistatud programmi käivitamine. Loodame konkursi läbi viia tähtajaga aprillis 2019. Toimunud on esimene
juhtkomitee koosolek. Juhtimis- ja kontrollsüsteemide kirjeldus on auditeerimisel.

5. VÄLISTURUNDUSE AGENTUUR
SA Archimedes Välisturunduse agentuur (TUR) loodi Sihtasutuse Archimedes nõukogu otsusega ning sai alguse 1.
novembril. Agentuur võttis üle rahvusvahelistumise agentuuri Dora Pluss tegevus 4 ehk Eesti kõrghariduse rahvusvahelise
tutvustamise (Study in Estonia) tegevused ning kommunikatsiooniosakonna halduses olnud Euroopa Komisjoni projekti
“Study in Europe”.
Sihtturgude valik ja analüüs
Tartu Ülikooli välja töötatud metoodika alusel viis ACA (Academic Cooperation Association) läbi sihtriikide turu-uuringu 11
riigi osas: Ameerika Ühendriigid, Venemaa Föderatsioon, Kasahstan, Türgi, Valgevene, Armeenia, Aserbaidžaan, Läti,
Saksamaa, India, Vietnam. Uuringu tulemuste esitlus partneritele toimus 2018. aasta novembris.
StudyinEstonia vahehindamist ministeeriumi juhtkonna soovil ei toimunud, kuid toimus kõrghariduse rahvusvahelise
tutvustamise audit. Soovitused olid järgmised: a) Strateegia rakenduse vahehindamise tulemuste alusel viia läbi arutelu
Eesti kõrghariduse ja teaduse rahvusvahelistumise nõukojas, kus arutada kuidas ühildada ülikoolide huvi välisüliõpilaste
värbamisele suunatud tegevuste vastu Eesti kõrghariduse ja teaduse rahvusvahelise üldise tutvustamise ja Eestis töötamise
võimaluste propageerimisega ning kas ja milliseid muudatusi oleks vaja teha strateegia rakenduskavas perioodiks 20192020 b) Kõrghariduse rahvusvahelise tutvustamise alase tegevuse edasiseks planeerimiseks oleks lähiajal vajalik
kujundada ministeeriumi poolne seisukoht tegevuse perspektiivide ja rahastamise kohta perioodil peale 2020 aastat.
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Tegevused sihtturgudel





Jätkati uuele Eesti brändile üleminekut koostöös hankepartneriga. Avalikustati uue kujundusega Study in Estonia
veebileht, jooksvalt uuendati sotsiaalmeedia- ja trükimaterjalide kujundusi.
Valmis Eesti kõrghariduse kaubamärgisaadikute kontseptsioon, mis kajastab erinevate huvigruppide ja partnerite
ootusi saadikute programmile. Kontseptsiooni elluviimine valminud projekti alusel on viibinud, kuna Study in
Estonia tiim on valdava osa 2018. aastast olnud alamehitatud.
Korraldati kohtumine Stanfordi Ülikoolist ning Williams College’ist Eestis praktikal olnud USA tudengitele, kuhu olid
kaasatud Eesti Üliõpilasliit, Work in Estonia ja Robotex. Tutvustati võimalusi Eestis õppimise kohta ja loodi seos
tudengite edaspidiseks kaasamiseks saadikutena.
Viidi läbi vastuvõtt Eestis õppivatele Gruusia tudengitele koostöös Gruusia saatkonnaga. Osales ca 40
välistudengit.

Eesti kaubamärgi tuntuse, tegevuste efektiivsuse ja välisüliõpilaste infotarbimise uuringud
Tutvustati 2017. aastal läbi viidud iGraduate uuringu (välistudengite rahulolu-uuring) tulemusi. Järgmise uuringu tulemused
selguvad aastaks 2020.
Saadi ülevaade Eesti Üliõpilaskondade Liidu poolt 2017. aastal läbi viidud uuringu tulemustest, mis puudutasid
välisüliõpilaste rahulolu tugiteenuste ja sellekohase info kättesaadavusega.
Tegevused Indias
India esindaja abil viidi läbi mitukümmend infotundi ja tutvumiskohtumised India kõrgkoolides, tutvustamaks Eesti
kõrgharidust ning siinseid õppimisvõimalusi. (Pune, Bangalore, Hyderabad, Lucknow, New Delhi, Kolhapur, Nagpur,
Mumbai, jt)
Toimus avatud loeng Delhis, ettevõtlus- ja IT ministri Urve Palo visiidi raames. Minister Palo rääkis Eesti kogemustest ja
õppetundidest IT ja küberturvalisuse valdkonnas ning nende kogemuste võimalikust kasust Indiale. Study in Estonia
esindaja tõi välja Eestis õppimise ja töötamise võimalusi, rõhuga IT valdkonnal (kus on täitmata ligi 7000 töökohta).
Korraldati pressikonverentsid Punes, Hyderabadis, Nagpuris, Sataras. Pressikonverentsid olid enamasti korraldatud
koostöös Eesti saatkonnaga Delhis ning olid suunatud vastava regiooni ajakirjanikele ja meediaväljaannetele.
Korraldati India ajakirjanike reis Eestisse, mille raames tutvuti Eesti kõrgkoolide, siinsete ettevõtete ja Eestis õppivate India
tudengitega. Reisil osales 4 ajakirjanikku väljaannetest Times of India, Hindustan Times, Business World ja Hard News.
Reisi raames tutvuti e-Estonia showroomiga, külastati kõrgkoole (Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool,
Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool) ja ettevõtteid (Pipedrive, Transferwise, Jobbatical). Reisi eesmärk oli saada
kajastust
Eesti
riigile
kui
heale
õpisihtkohale.
Osaleti haridusagentide võrgustiküritusel UniAgents Summit ja Edu Options Abroad Education Fair.
Valmis India turule suunatud veebileht www.studyestonia.in, samuti toimib infomeil information@studyestonia.in kuhu
saabunud päringutele vastab India esindaja
Kahe kuu jooksul (juuni, juuli) viidi läbi India turule suunatud Facebook ja GoogleAds digikampaania. Kampaania rõhk oli
suvekoolidel, sügisesel vastuvõtul (Mainor) ja 2019. aasta tuleval vastuvõtul.
Võrreldes 2017. aastaga on Eestis õppivate India tudengite arv suurenenud ligi 25%, sealhulgas IKT, tehnika ja tootmise,
tervise ja heaolu valdkondades 23%.
Tegevused Soomes
Soome esindaja abil viidi läbi infotunnid Soome gümnaasiumides
Viidi läbi Soome karjäärinõustajate lähetus perioodil 25.-27.04, osalejaid 20 nõustajat üle terve Soome (Savo,
Lappeenranta, Herttoniemi, Hämeenlinna, Espoo jne). Karjäärinõustajate eesmärk oli tutvuda Eesti kõrgkoolidega, mis võiks
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olla head sihtkohad Soome tudengitele. Külastati Tallinna Tehnikaülikooli, Estonian Business Schooli, Eesti Muusika- ja
Teatriaakadeemiat, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli.
Viidi läbi ajakirjanike ja meediatudengite reis 16.-18.05, osales 3 ajakirjanikku ja 4 meediatudengit. Külastati Tallinna
Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Kunstiakadeemiat, Eesti Maaülikooli, Tartu Ülikooli.
Võrreldes 2017. aastaga on Eestis õppivate Soome tudengite arv vähenenud 2%, IKT, tehnika ja tootmise, tervise ja heaolu
valdkonnas õppivate tudengite arv ei ole oluliselt muutunud.
Tegevused Ukrainas
2.-4. novembril viidi Lvivis, Ukrainas läbi EV100 tähtpäevale pühendatud sündmus „Empowering Women – Estonia 100
Editoion hackathon“. Sündmuse keskmes oli 48h kestev hackathon, mille raames toodi kokku edukad ja inspireerivad
mentorid Eestis ning andekad Ukraina noored. Hackathonil osales ligi 100 Ukraina noort, partneritena olid kaasatud Eesti
saatkond, Work in Estonia, HITSA, Startup Estonia ja Garage48.
Peale hackathoni toimus ühine „Friends of Estonia Get-Together“ vastuvõtt nii osalejatele, Ukrainas olevatele Eesti
ülikoolide vilistlastele, kui ka teistele Eesti sõpradele. Osales ligi 100 inimest, sh ka Lvivi linnavalitsuse esindajad.
Ukraina ja Vene turu esindaja leidmiseks korraldatud hange kukkus kahel korral läbi, mistõttu 2018. aastal nendes riikides
ametlikku esindajat ei olnud.
Võrreldes 2017. aastaga on Eestis õppivate Ukraina tudengite arv suurenenud ligi 10%, IKT ning tehnika ja tootmise
valdkonnas õppivate tudengite arv ei ole muutunud.
Tegevused Venemaal
Pihkvas viidi läbi Eesti Hariduse päevad, mille raames toimus Eesti hariduse mess, infosessioonid ja koolide külastused;
Uuendati pidevalt Eesti ning õppeinfot Eesti kohta venekeelses sotsiaalmeedia portaalis vk.com. 2018. aasta lõpu seisuga
on StudyinEstonia kontol 650 jälgijat.
Ukraina ja Vene turu esindaja leidmiseks korraldatud hange kukkus kahel korral läbi, mistõttu 2018. aastal nendes riikides
ametlikku esindajat ei olnud.
Võrreldes 2017. aastaga on Eestis õppivate Venemaa tudengite arv suurenenud ligi 30%, sealhulgas IKT, tehnika ja
tootmise, tervise ja heaolu valdkonnas õppivate tudengite arv ligi 35%.
Võrgustiküritused välismaal
Osaleti boksiga NAFSA võrgustikumessil Philadelphias 26.05.-31.05.2018, kaasatud oli 3 ülikooli: Tartu Ülikool, Tallinna
Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool
Osaleti Stanfordi Ülikoolis toimunud ja Stanfordi raamatukogu poolt korraldatud AABS (Association for the Advancement of
Baltic Studies) konverentsil The 100th Anniversary of Baltic Independence. Archimedese esindajad osalesid arutelul „Baltic
studies at Stanford University“, Archimedese poolt koordineeriti aruteluringi „E-Believeres: On a Mission for a Better
Tomorrow“. Study in Estonia poolt modereeriti Eestis praktikal olnud Stanfordi tudengite ümarlaua diskussiooni „Interning in
the Baltics: The American Perspective“
Osana AABS konverentsist korraldati vastuvõtt „Friends of Estonia Get-Together“, kus osales ligi 180 külalist nii Eestist kui
USAst.
Internetiturundus ja Study in Estonia veebilehega seonduvad tegevused
Valmis Study in Estonia uue brändiga kooskõlas olev veebileht. Veebilehe valmimine venis planeeritud tähtajast 6 kuud
hiljem, sellega seotult on veninud ka blogimooduli lansseerimine ja tudengite kogemuslugude ning uudiste avaldamine.
Toimusid vastuvõttu toetavad digitaalsed kampaaniad (Google AdWords, Facebook, Gmail jne) Türgis, Gruusias ja Indias
ning Masterportalsis (artiklid, uudiskiri, bänner)
Toimus Study in Estonia sotsiaalmeediakanalite pidev haldamine. 2018. aasta lõpu seisuga on Study in Estonia Facebooki
kanalil
enam
kui
18,000
jälgijat
ning
Twitteris
2300
jälgijat.
Eesti kõrgkoolide tutvustustegevuste hüvitamine
Eesti kõrgkoolide tutvustustegevusi toetati vastavalt esitatud tegevuskavadele ning maksetaotlustele. Eesti kõrgkoolid olid
esindatud olulisemates rahvusvahelistes portaalides (Studyportals, Masterstudies), viidi läbi orientatsioonipäevi, toetati
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kõrgkoolide osalemist NAFSA võrgustikumessil ja AABS konverentsil. Suurt rõhku pandi partnerite poolt
internetiturundusele.
Välisüliõpilastele pakutavad teenused ja nende kättesaadavus





Jooksvalt uuendati stipendiumite andmebaasi, mis koondab kõikide välistudengitele suunatud stipendiumite infot.
Andmebaasi korrastamine ja parendamine jätkub järgmisel aastal.
Avalikustati Study in Estonia uus veebileht (uue brändi ning kujundusega), mis pakub senisest atraktiivsemat
infootsingu võimalust.
Alustati Study in Estonia uudiskirja listide korrastamist ja sihtrühmadele suunatud info korrastamist
Saadi ülevaade Eesti Üliõpilaskondade Liidu poolt läbi viidud uuringu tulemustest, mis puudutasid välisüliõpilaste
rahulolu tugiteenuste ja sellekohase info kättesaadavusega. Uuringu tulemustele tuginedes on valminud plaanid
tugiteenuste info paremaks levitamiseks, plaanide elluviimine lükkus meeskonna alamehitatuse tõttu 2019.
aastasse.

Välisüliõpilaste töö- ja praktikavõimaluste parendamisele suunatud tegevused
Tööandjate ja üliõpilaste kontaktürituste läbiviimine, sh valdkonnapõhised üritused
Perioodil eraldi „Work in Estonia“ messe läbi ei viidud, kuna EASi algatus „“Work in Estonia“ on Archimedese välja töötatud
„Work in Estonia“ brändi üle võtnud ning korraldab Eestis töötamise võimalusi ise. Toimusid kohtumised partneritega Work
in Estonia (EAS) ja Tööandjate Keskliit, et arutada võimalikke uusi koostöövorme ning töö- ja praktikavõimaluste
efektiivsemat tutvustamist. Koostati Study, Work ja TKL koostöös ettevõtetele suunatud onepager kõige olulisema
praktikaga seotud infoga (just välispraktikandi võtmisel). Teisteks koostöökohtadeks oleks ühiste sündmuste ja
kommunikatsiooni koordineerimine, ent infovahetus osapoolte vahel jäi soiku.
Tegevuste initsieerimine ja elluviimine Study in Estonia poolt oli raskendatud kuna tiimis valdkonna eest vastutav spetsialist
lahkus ja ülejäänud aasta tegutseti vähendatud koosseisus ja piiratud ajaliste ressurssidega.
Study in Europe
Euroopa Komisjoni poolt välja kuulutatud hanke Euroopa kõrghariduse üleilmseks turundamiseks võitis juba 2017. aasta
lõpus kuueliikmeline konsortsium, mille üheks eestvedajaks on Sihtasutus Archimedes. Lisaks Eestile viivad projekti “Study
in Europe” läbi veel teiste seas Ühendkuningriik, Holland, Saksamaa, Prantsusmaa ja Brüsselis resideeruv üle-Euroopaline
mõttekoda ACA. Projekti eesmärk on tutvustada ülemaailmselt õppimis-, teadus- ja Euroopa Liidu poolt pakutavaid
stipendiumivõimalusi Euroopas ning näidata Euroopat kui maailma atraktiivseimat õppimispaika. Projekti kogumaksumus on
1,75 miljonit eurot.
Study in Europe konsortsiumi partnerid on British Council (UK), EP-NUFFIC (Holland), Sihtasutus Archimedes, Campus
France (Prantsusmaa), DAAD (Saksamaa) ja üle-euroopaline mõttekoda ACA (Academic Cooperation Association).
Study in Europe on jätkuprojekt 2014-2017 hankele, kus Sihtasutus Archimedes oli samuti konsortsiumi liige. Projekti
eesmärk on uuendada Euroopa Komisjoni portaali Study in Europe, viia läbi kuues välja valitud prioriteetses piirkonnas
Euroopa kõrgharidusruumi tutvustavad messid ning toetada Euroopa Komisjoni turundus- ja kommunikatsioonitegevustes.
SA Archimedes roll projektis on toetada ülemaailmsete haridusmesside läbiviimist, ning töötada välja Euroopa kõrghariduse
turundussõnumid ja sotsiaalmeedia strateegia.
2018. aasta peamised tegevused Archimedese jaoks olid lisaks jooksvates konsortsiumi plaanides, koosolekutes ja
tegevustes osalemisele Myanmari ja Malaisia haridusmesside korraldustöödele kaasaaitamine ning Study in Europe portaali
tutvustava animatsioonivideo loomine.
Euroopa Komisjonile esitatud aastaraportis toodi peatükis „Monitoring and evaluation“ Archimedese tegevusi esile kõrgete
punktidega.
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6.NOORTEAGENTUUR
SA Archimedes Noorteagentuur (SANA) tegeleb noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamisega
ning rahvusvahelise koostöö edendamisega. Noorteagentuuri visiooniks on “tegusad rahulolevad noored arenevas
kodanikuühiskonnas”.
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 algatamine ja elluviimine Eesti Noortevaldkonna
arengukava 2014-2020 ja Euroopa Liidu noortepoliitika strateegiliste eesmärkide elluviimiseks.
Noorteagentuuri põhitegevuste tulemused võib kokku võtta järgmiste näitajate abil:
Programm “Erasmus+” noortevaldkonnas
 2018. aastal Erasmus+ noortevaldkonnas toetatud projektides osaleb kokku 6010 noort ja
noorsootöötajat (eelmise aastaga võrreldes on osalejate arv kasvanud 16,7%). Eestis eraldasime
noortevaldkonna projektidele toetusi 2 888 545 euro ulatuses.
 Korraldasime programmi Erasmus+: Euroopa Noored raames 9 rahvusvahelist õpisündmust Eestis
(võrdluseks: 2017. aastal - 4), millel osales kokku 259 inimest (sh 33 Eestist); ning 11 õpisündmust
kohalikul tasandil, kus osales kokku 120 õppijat (Eestist).
 Erasmus+ vabatahtliku teenistuse koolitusi korraldati 20 ning neis osales kokku 335 vabatahtlikku või
EVT organisatsioonide esindajat.
 Toetasime 115 noorsootöötaja osalemist programmi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse
noortevaldkonna õpirändes soodustades seeläbi nende professionaalset arengut, kuulumist
rahvusvahelistesse võrgustikesse ja tulevaste rahvusvaheliste noortevaldkonna projektide teket ja kvaliteeti.
Programm “Euroopa solidaarsuskorpus”
 2018. aasta oktoobris viisime läbi esimese Euroopa solidaarsuskorpuse taotlusvooru, mille raames esitati
kokku 43 taotlust. Neist toetati 41 taotlust: kogusummas 415 301 eurot ning otsustati sõlmida taotlenud
organisatsioonidega vabatahtliku teenistuse partnerluse raamalepingud indikatiivses summas 2 096 000
eurot.
 Täna tegutseb Eesti viieteistkümnes maakonnas 159 akrediteeritud ESK kvaliteedimärgisega
organisatsiooni. Kõige rohkem on esindatud Harju, Ida-Viru ja Tartu maakond. Kõige levinumad valdkonnad
vabatahtlike kaasamiseks Eestis on haridus (36%), noorsootöö (33%), sotsiaaltöö (17%), kultuur (5%) ning
vähemal määral ka kultuur (3%) ja sport (1%).
Programmi Erasmus+ Rahvusvaheline Noorte Osaluse ja Info SALTO Ressursikeskus
 2018. alustas esmakordselt Eestis tööd SALTO keskus, mis keskendub noorte osalusele ja infole (fookuses
kriitiline mõtlemine, meedia- ja infokirjaoskus, paremini töötavad kommunikatsioonivõrgustikud ja lõime
regulaarse koostöö mitmete institutsioonide ja organisatsioonidega
 panime SALTO PI kompetentsi laiendamiseks kokku noorte osaluse ekspertide rahvusvahelise võrgustiku
(Think Tank on Youth Participation),
 korraldasime Tallinnas rahvusvahelise noorte e-osaluse seminar, mis tõi Eestisse 72 noorte e-osaluse
valdkonna eksperti ning tarkvaraarendajat 30st riigist.
 korraldasime Ateenas, Kreekas Erasmus+ noorte agentuuride kommunikatsioonitöötajatele koolituse
 korraldasime Brüsselis koostöös Euroopa Noortefoorumiga seminar 15 organisatsioonile, kes kavandavad
tegevusi ja kampaaniaid, mis on suunatud noorte aktiveerimisele osalemaks Euroopa Parlamendi valimistel
2019

27



korraldasime Berliinis meedia- ja infokirjaoskuse teemalise õppevisiidi Euroopa noortevaldkonna
spetsialistidele.
Programm “Noortekohtumised”
 Toetasime 1637 noore osalemist programmis “Noortekohtumised”, suurendades seeläbi Eestis elavate
erineva emakeelega noorte ühistegevusi ja teineteisemõistmist.
ESF tegevus “Noorsootöötajate koolituste arendamine”
 Korraldasime uute projektide tekkele, noorsootöö kvaliteedile ja noorsootöötajate ning koolitajate pädevuste
arengule suunatud koolitusi 1475 osalejale. Lisaks noortevaldkonna täiendkoolituse korraldamisele ja
arendamisele, panustasime ka noorsootööalase tasemeõppe kvaliteeti ja õppekavade arendusse.
 Andsime välja noortevaldkonna ajakirja MIHUS, mis toetas hoolivuse ja eneseteadlikkuse, noorsootöö
kutseala ja noortepoliitika käsitlemist noortevaldkonnas tegutsevate praktikute ja otsustajate seas.
Projekt “Hooliv klass”
 Viisime ellu projekti “Hooliv klass” üheksas Eesti üldhariduskoolis (10 klassis), mille eesmärgiks on
suurendada noorte sotsiaalseid oskusi ja hoolivust teiste õpilastega suhtlemisel. Projektis osalesid
üldhariduskoolide 6-7. klassi õpilased (196) ja nende õpetajad, huvijuhid ja koolide noorsootöö partnerid (29).

6.1.ERASMUS+ ELLUVIIMINE NOORTEVALDKONNAS
Erasmus+ kolme noortevaldkonna taotlustähtaja raames esitati 2018. aastal kokku 276 taotlust, millest toetati 102
taotlust kogumaksumusega 2 888 545 eurot. Kokku toetati 37% taotletud projektidest (toetatud summa moodustab 37%
taotletud summast). Taotlusi esitati ja toetati 13 Eesti maakonnast (enim Harjumaalt, Tartumaalt, Pärnumaalt ja IdaVirumaalt).
Eesti agentuuri poolt 2018.a. toetatud projektides osaleb 4983 noort ja noorsootöötajat. Osalevatest noortest 31,3% on
vähemate võimalustega (sh erivajadustega).
Rahvusvahelised noortevahetused
Aastal 2018 laekus noortevahetuste projektitaotlusi 11-st maakonnast. Taotlusi ei esitatud Jõgevamaalt, Põlvamaalt, LääneVirumaalt ja Valgamaalt,. Kõige rohkem taotlusi esitati Harjumaalt (47), Tartumaalt (34) ja Ida-Virumaalt (32). Võrreldes
eelmise aastaga kasvas Ida-Virumaalt, Tartumaalt ja Saaremaalt esitatud taotluste arv. Positiivne on see, et abikõlblike
projektide arv suurenes: 92%-st aastal 2017 96%’le aastal 2018.
20% taotlustest (26/131) esitati esmataotlejate poolt, mis on jätkuvalt positiivne näitaja. Kõige rohkem käsitletud teemad olid
noorte osalus, loovus ja kultuur, tervis ja heaolu, kaasatus ning kultuuridevaheline õppimine.
Oluline on välja tuua, et võrreldes eelmise aastaga esitati 18% rohkem projekte, samas toetati 10% vähem, sest eelarve on
piiratud. Kuigi projektide kvaliteet on enamuses hea või väga hea saame esitatud projektidest rahastada vaid 30%.
Selleks, et tõsta rahvusvaheliste noorteprojektide arvu ja kvaliteeti ning aidata noortel jõuda ideest projektini toimusid SANA
noortekoolitused „Ideest Projektini“.
Aastal 2017 käivitasime pilootprojekt “Projektiõpe koolidesse”, mille eesmärk on integreerida projektijuhtimise aine
vabaainena üldhariduskooli õppekavasse. Pilootprojektis kavatses esialgu osaleda 15 kooli (igast maakonnast), kuid projekti
käigus kahanes osalevate koolide arv üheksale. Valmisid nii ainekava kui ka käsiraamat. Antud pilootprojekti abil soovime
mõjutada muuhulgas Erasmus+ taotluste ja esmataotlejate arvu kasvu.
Esitatud taotlused:

136

Toetuskõlblikud taotlused:

131

sh koostöös partnerriikidega (ELi naabruspiirkonna riikidega)
43
Toetatud projekte:

46

sh koostöös partnerriikidega (ELi naabruspiirkonna riikidega)

11

28

585
Vähemate võimalustega noori toetatud projektides
Eraldatud toetused eurodes

938 472,70 €

Tabel 3: Rahvusvaheliste noortevahetuste statistika 2018.a

Noorsootöötajate õpiränne
Aastal 2018 laekus noorsootöötajate õpirände projetitaotlusi 9-st maakonnast. Projektitaotlusi ei laekunud Jõgevamaalt,
Järvamaalt, Läänemaalt, Lääne-Virumaalt, Põlvamaalt ja Valgamaalt. Eelmise aastaga võrreldes tuli seekord taotlus ka
Raplamaalt ja taotlusi ei esitatud Põlvamaalt. Kõige enam laekus taotluseid Harjumaalt (38), Tartumaalt (15) ja Pärnumaalt
(10), mis on sarnane eelneva aastaga.
Esitatud taotlused:

76

Toetuskõlblikud taotlused:

73

sh koostöös partnerriikidega (ELi naabruspiirkonna riikidega)

29

Toetatud projekte

18

sh koostöös partnerriikidega (ELi naabruspiirkonna riikidega)

7

Vähemate võimalustega osalejaid toetatud projektides

111

Eraldatud toetused eurodes

377 246 €

Tabel 4 : Noorsootöötajate õpirände statistika 2018. a

9% taotlustest esitati esmataotlejate poolt. Noorsootöötajate õpirände puhul on esmataotlejaid vähem ning see on antud
tegevustüübile omane, kuid sellegipoolest on tegemist negatiivse näitajaga. Uute taotlejate saamiseks viidi 2018. aastal läbi
tugitegevusi Raplas ja Haapsalus, kuid selle tulemusena ei saadud antud alaprogrammi ühtegi uut taotlejat. Kõige enam
käsitletud noorsootöötajate õpirändeprojektide teemad olid noored (noorte osalus, noorsootöö, noortepoliitika), uuenduslike
õppekavade/õppemeetodite/kursuste väljatöötamine ja kaasamine.
Taotlejate toetamiseks oleme jätkanud eeltähtaja süsteemiga. 2018. aastal laekus eeltähtajaks 12 noorsootöötajate
õpirände projekti. Nendest esitati tähtajaks 5 projektitaotlust ning rahastuse sai 2 projekti (kõigi kolme projekti puhul, mis
rahastust ei saanud esitati projekt ilma nõustajate tagasisidet arvestamata). Üks rahastuse saanud projektidest oli üle pika
aja väga kõrge punktisummaga projekt, mis keskendus sotsiaalse kaasamise teemale ning arenes välja
agentuuridevahelise strateegilise partnerlusprojekti raames.

Erasmus+ vabatahtlik teenistus
2018. a esitati Erasmus+ vabatahtlikus teenistuses 37 taotlust, mis sisaldasid ühtekokku 163 teenistust. Arvestades, et see
on vaid kahe taotlusvooru tulemus, on projektide ja teenistuste arv rahuldav (2017. aastal esitati 43 projekti ja 217
teenistust). Kui arvestada need tulemused kokku Solidaarsuskorpuse programmi raames oktoobri tähtajaks laekunud
vabatahtliku teenistuse projektidega (ESC11 ja ESC13), saame tulemuseks 46 projekti ja 225 teenistust, mis on vastavalt
6% ja 5% parem tulemus, kui 2017. aastal. On positiivne, et vaatamata üleminekule ühelt programmilt teisele ja sellega
kaasnenud muudatustele ei ole kahanenud organisatsioonide soov vabatahtlikke oma töösse kaasata.
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Esitatud projekte

37

Teenistuste arv projektides

163

Toetatud projekte

25

Teenistuste arv toetatud projektides

127

sh saatvad teenistused

6

sh vastuvõtvad teenistused

121

Vähemate võimalustega osalejaid toetatud projektides

17

Eraldatud toetused eurodes

898 654,60

Tabel: 5: E+ vabatahtliku teenistuse statistika 2018.a

Esitatud projektidest toetati 25, milles sisaldus ühtekokku 127 teenistust (millele lisandub Solidaarsuskorpuse raames
rahastatud 9 projekti ja 62 teenistust). Seega jääb toetatud projektide ja teenistuste arv kokkuvõttes väiksemaks kui eelmisel
aastal, kui toetati 42 projekti ja 215 teenistust. Üheks peamiseks põhjuseks toetatud projektide arvu vähenemisel võib
pidada Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi käivitumise aja ebaselgust ja eelarve jaotust kolme tähtaja vahel, mistõttu
jäid aprillikuu tähtajal ligikaudu pooled taotlused ja teenistused toetuseta, kuigi tavapäraselt on tegemist teenistuste algusaja
suhtes kõige sobivama ja populaarsema tähtajaga. Nii suur erinevus taotletud ja toetatud projektide vahel aasta lõikes oli
Eestis esmakordne.
2018. aastal esitati 14 vähemate võimalustega noori kaasavat projekti 37st (38%) ja rahastatud projektides plaanitakse
vähemate võimalustega noori kaasata kaheksas (32%). Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse programmis esitatud
vabatahtliku teenistuse projektides toetati kokku 32 vähemate võimalustega noore teenistust, mis teeb 25% kõigist toetatud
teenistustest (2017 38%). Seega taotluste tasandil on sotsiaalse kaasatuse vajalikkust küll teadvustatud, aga vastavaid
teenistuskohti on tavateenistustega võrreldes loodud siiski vähem kui eelmisel aastal. Seega tuleb kaasatuse valdkonnas
veel tööd teha, et kaasamine poleks vaid näiline, vaid üha rohkem vähemate võimalustega noori saaks võimaluse
teenistuses osaleda.
2018. aastal esitati akrediteeringu taotlus 29 organisatsiooni poolt ja kvaliteedimärgise taotlus 15 organisatsiooni poolt,
seega kahe programmi peale kokku 44 avaldust. Sellele lisaks esitati 10 täiendusavaldust, millega loodi vabatahtlikele uusi
teenistuskohti juurde. Kokkuvõttes on teenistuskohtade arvu kasv kooskõlas eelmise aasta tulemusega (2017. aastal 50
akrediteerimisavaldust ja 2 täiendusavaldust). 2018. aasta lõpu seisuga on Eestis kokku 159 akrediteeritud (või
kvaliteedimärgisega) organisatsiooni. Maakondade jaotus on näha allpool oleval graafikul. Jätkuvalt on kõige rohkem
esindatud Harju, Ida-Viru ja Tartu maakond, samas kui Jõgevamaal ja Saaremaal tuleb organisatsioonide arvukuse
tõstmiseks jätkuvalt tööd teha. Kõige levinumad valdkonnad vabatahtlike kaasamiseks Eestis on haridus (36%), noorsootöö
(33%), sotsiaaltöö (17%), kultuur (5%) ning vähemal määral ka kultuur (3%) ja sport (1%).
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Joonis 8: EVT organisatsioonide jaotus maakonniti 2018.a

Olulisemaks rahvusvaheliseks koolitustegevuseks 2018. aastal võib pidada Haapsalu lähedal toimunud koolitust „UPS and
DOWNS – supporting emotional wellbeing of volunteers“, mille raames said vabatahtlikke kaasavad organisatsioonid
parema ülevaate võimalikest vaimsetest terviseprobleemidest, mis võivad vabatahtlikke teenistuse vältel puudutada ning
kuidas neid organisatsiooni vaatepunktist ennetada.
Vabatahtliku teenistuse vabatahtlike ja organisatsioonide koolitusi viidi ellu vastavalt vabatahtlike arvule toetatud projektides
ja nende teenistusperioodidele:
2018. aastal toimunud
Ettevalmistav koolitus
Saabumisjärgne koolitus
Vaheanalüüsi kohtumine
Vabatahtlike analüüsikohtumine
Organisatsioonide analüüsikohtumine
Organisatsioonide Check up koolitus
Kokku

Koolitusi
3
6
8
1
1
1
20

Osalejaid
24
115
119
20
29
28
335

Tabel:6: E+ vabatahtliku teenistuse koolituste statistika 2018.a

Strateegiline koostöö noortevaldkonnas
Võrreldes eelmise aastaga on esitatud taotluste koguarv antud võtmetegevuses vähenenud ühe projekti võrra. Aastal 2018
noortealgatus projektide osakaal on märgatavalt langenud, kuna suurem rõhk oli osalusprojektide tutvustamisel ja ESK
kohalike solidaarsusprojektide populariseerimisel. Osalusprojektide esile tõstmine oli vajalik nii Eestis kui ka Euroopas
teema aktualiseerumise tõttu ning eriti oluline Eestis ühinenud omavalitsustes noorte kaasamisele suurema tähelepanu
osutamiseks. Lisaks on SALTO Noorte Osaluse ja Info Keskuse SANAs tegutsemine mõjutanud võimekamaid
organisatsioone esitama just osalusprojekte ja mitte noortealgatusi. Positiivse tendentsina tasub välja tuua, et
noortevaldkonna strateegilise koostöö projektide arv on oluliselt tõusnud. Aastal 2017 esitati 10 strateegilise koostöö
projektitaotlust ning aastal 2018 see arv kasvas 15 taotluseni, mis tähendab et tõus oli 33% võrreldes eelneva aastaga.
Kõikidest KA2 sissetulnud projektidest rahastati siiski vaid 39%. Esitatud taotluste keskmine punktiskoor on 66, mis on
võrreldes eelmise aastaga küll tõusnud, kuid mitte oluliselt. KA2 strateegiliste koostööprojektide madal punktiskoor tuleneb
sellest, et taotlejad ei ole arvestanud eeltähtajal saadud tagasisidega või korduvesitajad pole arvestanud eksperthinnangus
toodud ettepanekutega.
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Esitatud taotlusi kokku

18

sh strateegilise koostöö projekte

15

sh rahvusvahelisi noortealgatusi

3

Toetatud projekte kokku

7 (39%)

sh strateegilise koostöö projekte

6

sh rahvusvahelisi noortealgatusi

1

Eraldatud toetussumma eurodes

488 388€

Tabel 7: E+ strateegilise koostöö statistika 2018.a

Noorte osalusprojektid
Aastal 2018 laekus kokku 11 noorte osaluse projekti, mis on 19% rohkem võrreldes aastaga 2017. Esitatud projektidest
toetati 6 projekti (54%), nelja rahvusvahelist ja kahte kohalikku noorte osalusprojekti. See tulemus peegeldab ka varasemate
aastate tendentsi, et kohaliku tasandi osalusprojektide vastu on suurem huvi, mis kinnitab ka vajadust kohalike projektide
toetamise järele. Kvaliteetsete projektide rohkuse ja osalusprojektide prioriteetsuse tõttu tekkis väikese eelarvega
alaprogrammi puhul vajadus eelarvet ümber tõsta, et võimaldada võimalikult paljude osalusprojektide rahastamist.
Tihedama, kuid mõõduka konkurentsi tekitamiseks peab edaspidi püüdlema taotluste arvu kasvatamise poole. Taotluste
kvaliteedi toetamiseks tuleb aga pöörata tähelepanu projektides aset leidva noorte ja otsustajate vahelise dialoogi kvaliteedi
toetamisele. Lisaks sellele tuleb kindlasti tegeleda ka taotlejate ringi laiendamisega ja nõustamisvõimaluse teadvustamisega
kuna 4 projekti kvaliteet oli üsna madal ja need polnud eelnevalt agentuuri poolt pakutavat nõustamise võimalust ka
kasutanud.
Esitatud taotlusi kokku

11

sh kohalikud osalusprojektid

7

sh rahvusvahelised osalusprojektid

4

Toetatud projekte kokku

6 (54%)

Eraldatud toetussumma

185 784 €

Vähemate võimalustega osalejaid toetatud projektides

701

Tabel 8: Osalusprojektida statistika 2018

Aastal 2018 laekus kokku 11 noorte osaluse projekti, mis on 19% rohkem võrreldes aastaga 2017. Esitatud projektidest
toetati 6 projekti (54%), nelja rahvusvahelist ja kahte kohalikku noorte osalusprojekti. See tulemus peegeldab ka varasemate
aastate tendentsi, et kohaliku tasandi osalusprojektide vastu on suurem huvi, mis kinnitab ka vajadust kohalike projektide
toetamise järele. Kvaliteetsete projektide rohkuse ja osalusprojektide prioriteetsuse tõttu tekkis väikese eelarvega
alaprogrammi puhul vajadus eelarvet ümber tõsta, et võimaldada võimalikult paljude osalusprojektide rahastamist.
Tihedama, kuid mõõduka konkurentsi tekitamiseks peab edaspidi püüdlema taotluste arvu kasvatamise poole. Taotluste
kvaliteedi toetamiseks tuleb aga pöörata tähelepanu projektides aset leidva noorte ja otsustajate vahelise dialoogi kvaliteedi
toetamisele. Lisaks sellele tuleb kindlasti tegeleda ka taotlejate ringi laiendamisega ja nõustamisvõimaluse teadvustamisega
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kuna 4 projekti kvaliteet oli üsna madal ja need polnud eelnevalt agentuuri poolt pakutavat nõustamise võimalust ka
kasutanud.
Peamised taotlejad on mittetulundusühingud (91%) ja avalik-õiguslikud asutused (9%). Aastal 2019 tuleb rohkem
tähelepanu pöörata noorte osaluskogude kaasamisele. Seejuures tasub aktiivsemalt tutvustada Erasmus+ osalusprojekti
võimalusi KOV töötajatele, kuna see on hea võimalus kaasata noori otsustusprotsessidesse. Selle eesmärgi saavutamiseks
on SANA liitunud suuremahulise rahvusvahelise projektiga “Democracy reloaded”, millest võtavad osa veel 8 Erasmus+
riiklikku agentuuri. Antud projekt on suunatud KOV spetsialistidele, kelle töö on toetada noorte kaasamist
otsustusprotsessidesse KOV tasandil. Selle projekti raames on planeeritud kohalikud seminarid KOV ametnikele ja
noorsootöö spetsialistidele. Lisaks on plaanis käivitada online platvorm, kus noorsootöö spetsialistid saavad omavahel
suhelda ja jagada kogemusi/ väljakutseid/ häid praktikaid noorte osaluse teemal ja platvormi kasutamist toetavad webinarid.
Geograafiline jaotus näitab, et enamik KA3 taotlejaid tegutseb Harjumaal (81%) ja Tartumaal (9%), kuid taotlusi on tulnud
ka Raplamaalt. Kokku plaanitakse 2018. aastal rahastatud projektidesse kaasata 2119 noort, neist 33% on vähemate
võimalustega osalejad. Võrreldes eelmise aastaga on osalejate arv järsult tõusnud ehk 3,5 korda rohkem kui aastal 2017,
tänu mahukamatele kohalikele projektidele ja alaprogrammi eelarve pea kahekordistamisele.
Erasmus+ agentuuride ja SALTO keskuste ning programmi Euroopa Solidaarsuskorpus (ESK) rahvusvahelised
koolitustegevused noortevaldkonnas
Programmi Erasmus+: Euroopa Noored agentuuride ja SALTO keskuste ning aastast 2018 ka uue programmi “Euroopa
Solidaarsuskorpus” (ESK) rahvusvahelised koostöö- ja koolitusprojektid on üheks kandvaks ja arendavaks jõuks, sest selle
kaudu juhitakse nii programmide, kui ka laiemalt - noorsootöö kvaliteeti. See toimub peamiselt läbi rahvusvahelise
kogemustevahetuse ning noorsootöötajate täienduskoolituse, aga ka rahvusvaheliste võrgustike ja partnerlussuhete arengu
toetamise. E+: EN koolitus- ja koostöökava TCA ja ESK NET raamistiku projektide kaudu edendatakse väga erinevaid
tegevusvorme: rahvusvahelised õpisündmused Eestis, kohaliku tasandi koolitustegevused, mis on otseselt seotud
rahvusvaheliste arendusprojektidega; õpirändeprojektid. 2018 osales ja panustas SANA aktiivselt kahe pikaajalise
strateegilise koostööprogrammi elluviimisse: Europe Goes Local (EGL) ja Kaasav noorsootöö (SPI), soodustades seeläbi
tulevaste rahvusvaheliste noortevaldkonna projektide teket ja arengut.
Aastal 2018 korraldas SANA tiim programmi Erasmus+ raames 9 rahvusvahelist õpisündmust Eestis (võrdluseks: 2017.
aastal - 4), millel osales kokku 259 inimest (sh 33 Eestist); ning 11 õpisündmust kohalikul tasandil, mis olid otseselt seotud
rahvusvaheliste projektidega, kus osales kokku 120 õppijat (Eestist). Toetasime 115 noorsootöötaja osalemist programmi
Erasmus+: EN ja Euroopa Solidaarsuskorpuse õpirände projektides.
Võrdluseks: 2017 jooksul korraldas SANA kokku 4 rahvusvahelist koolitustegevust Eestis, millel osales kokku 227 inimest
(sh 38 Eestist ja 189 välisriikidest). Sama perioodi jooksul saadeti 48 erinevale väliskoolitusele kokku 133 Eesti
noortevaldkonna esindajat.
Sotsiaalne kaasatus Erasmus + programmis
SANA viib alates 2015 aastast ühe eestvedajana koostöös 15 Erasmus+: Euroopa Noored agentuuriga ellu sotsiaalse
kaasatuse strateegilist partnerlusprojekti (SPI). SPI eesmärk on kaasata programmi noorsootööga tegelevaid
organisatsioone ja tõsta selle kaudu eri võimekuse ja vähemate võimalustega noorte osalust programmis Erasmus +. 2018.
aastal keskendus SANA kolmele suunale:
1. Vähemate võimalustega piirkondadest noorte ja organisatsioonide kaasamine, kus osales lisaks Eestile ka
Rumeenia, Sloveenia, Portugali, Iiri agentuurid ja SALTO Kagu-Euroopa ressursikeskus.
2. Puudest ja terviseprobleemidest tingitud eri võimekusega noorte ja noortega töötavate organisatsioonide
kaasamine, kus lisaks Eestile osalevad ka FR, SI, DE, RO, IS, LV, HU, PT agentuurid ja SALTO Kagu-Euroopa
ressursikeskus.
3. Mittetöötavate ja mitteõppivate noorte kaasamine, kus osales lisaks Eestile ka LV, CZ, AT, UK, RO, FR, PT
agentuurid.
SANA on 2018. aastal SPI tegevustesse kaasanud 14 omavalitsust (piirkondade suunal) ja 18 organisatsiooni (eri
võimekusega noorte suunal). Mitteõppivate ja -töötavate noorte suunal on kaasatud peamiselt võtmeorganisatsioone ja -
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asutusi, kes selle sihtgrupiga töötavad sh Eesti ANK ja eri KOVid. 2018. aastal said Erasmus+ noortevaldkonnas toetust
10 organisatsiooni ja asutust, kes olid SPI projekti kaasatud.

6.2. ERASMUS+ RAHVUSVAHELINE NOORTE OSALUSE JA INFO SALTO RESSURSIKESKUS
2018. alustas esmakordselt Eestis tööd SALTO keskus, mis keskendub noorte osalusele ja infole (fookuses kriitiline
mõtlemine, meedia- ja infokirjaoskus, paremini töötavad kommunikatsioonivõrgustikud). SALTO Participation & Information
(SALTO PI) tuli Eestisse konkursi kaudu, mille kuulutas 2017. aasta lõpus välja Euroopa Komisjon. Tegemist on Euroopa
Komisjoni tunnustuse ja usaldusega Sihtasutus Archimedese kui programmi Erasmus+ riikliku agentuuri tööle.
Aasta esimeses pooles tegeles SALTO PI koostöö käivitamisega ning tööplaanide konkretiseerimisega. Keskus lõi
regulaarse koostöö mitmete institutsioonide ja organisatsioonidega, sh Euroopa Noortefoorumiga, EL-Euroopa Nõukogu
Noortevaldkonna partnerlusega, 5 teise SALTO ressursikeskusega, Eesti noortevaldkonna katusorganisatsioonidega,
Euroopa Komisjoni noortevaldkonna koordineeriva osakonna ekspertide ja töötajatega, ERYICAga, European Youth
Press’iga, Deutsche Welle jt.
SALTO PI kompetentsi laiendamiseks pandi kokku noorte osaluse ekspertide rahvusvaheline võrgustik (Think Tank on
Youth Participation), millel toimus 2018. aastal kaks füüsilist kohtumist (aprillis Tallinnas ja oktoobris Utrechtis), kaks
virtuaalset tööpäeva/kohtumist ning mitmeid alatöögruppide virtuaalseid koostöökohtumisi, mille eesmärk oli luua analüüse,
soovitusi ja kokkuvõtteid noorte osalust puudutavatel teemal.
Strateegiline töö võrgustike ja valdkonnaga
Erasmus+ noortevaldkonna agentuurid: kõikide E+:YiA agentuuridega loodi kontakt ning viidi läbi küsitlus, mille eesmärgiks
oli kaardistada agentuuride vajadusi, ootusi ning väljakutseid. Kõik agentuurid nimetasid SALTO PI jaoks oma kontaktisikud.
Raport koos kokkuvõtva infograafikaga on edastatud kõikidele agentuuridele ning Euroopa Komisjonile.
Lisaks alustati IV kvartalis tööd agentuuride kommunikatsiooniinimeste võrgustiku ülesehitamisega, sest kogemuste
vahetamine ja koostöö näiteks kampaaniate raames on seni võrgustikus olnud juhuslik ja struktureerimata.
6.–9. novembril toimus Ateenas agentuuride kommunikatsioonitöötajatele koolitus, kus võrgustiku ülesehitamisel oli oluline
fookus. Osalejaid oli 53. Kaardistati ootused, huvid ja valmisolek võrgustikku vormiva töögruppi panustajatest. Koolituse
eesmärk oli tõsta osalejate teadlikkust erinevate koostöövormide kohta (ka valdkonnaväliselt), anda neile uusi teadmisi
noorte osalusest (strateegiline lähenemine noorte osalusele ja EL programmidele). Sündmuse ettevalmistamiseks toimus
kaks ettevalmistavat kohtumist (mais Tallinnas ja septembris Ateenas).
SALTO PI esitas korduvalt Euroopa Komisjonile noorte osalust puudutavaid ettepanekuid järgmise Erasmus+:Euroopa
Noored programmi kohta.
SALTO PI osales struktuurse dialoogi Euroopa juhtkomitee kohtumistel Sofias ja Viinis ning Euroopa Noortekonverentsil
Sofias aprillis.

6.3. PROGRAMMI “EUROOPA SOLIDAARSUSKORPUS” TEGEVUSTE ELLUVIIMINE
2018. aasta oktoobris oli esimene Euroopa solidaarsuskorpuse taotlusvoor, mille raames esitati kokku 43 taotlust. Neist
toetati 41 taotlust: võtmetegevusi ESC11 (vabatahtliku teenistuse projektid), ESC13 (vabatahtliku teenistuse partnerluste
rahastamistaotlused) ja ESC31 (solidaarsusprojektid) toetati kogusummas 415 301 eurot ja 80 senti ning võtmetegevuses
ESC12 (vabatahtliku teenistuse partnerlused) otsustati sõlmida partnerluse raamaleping indikatiivses summas 2 096 000
eurot.
Vabatahtliku teenistuse projekte esitati 6 ja toetus määrati kõigile taotluse esitanud organisatsioonidele. Lisaks sellele
toetasime kõiki vabatahtliku teenistuse partnerluste raames esitatud rahastustaotlusi ehk ESC11 ja ESC13 peale toetasime
kokku 62 teenistuskoha loomist Euroopa solidaarsuskorpuse raames. Kui arvestada kokku esitatud Erasmus+ vabatahtliku
teenistuse ja Euroopa solidaarsuskorpuse taotluste arv (46 taotlust ja 225 teenistust), siis on huvi vabatahtlike kaasamise
vastu kasvuteel. Toetatud teenistuste arv ja välja jagatud eelarve jäi küll allapoole oodatud määra, kuid arvestades ühelt
programmilt üleminekut teisele ning sellega kaasnenud ebaselgust, võib kokkuvõttes 2018. aasta tulemusi rahuldavaks
hinnata.
Solidaarsusprojektide taotlusi esitati 30, millest rahastati 28. Nendesse projektidesse on otseselt kaasatud 148 noort. Enne
päris tähtaega esitati Noorteagentuurile 25 projektiideed eelkonsultatsiooniks ja neist 15 esitati 16. oktoobril päris

34

taotlusena. Seega vähemalt pooled taotlejad said Noorteagentuurilt vajalikku tagasisidet ja nõu, et projekti kvaliteeti
parandada. Lisaks sellele korraldasime 2018. aasta suvel konkursi Euroopa solidaarsuskorpuse raames esitatud
solidaarsusprojektide hindajate leidmiseks. Konkursi tulemusena valisime välja 10 noort (vanuses 18-30) kes on ise
ühiskondlikult aktiivsed ja suutelised teiste noorte projektiideid kõige objektiivsemalt hindama. Oktoobris ja novembris
korraldasime neile 2 koolituskohtumist, et tagada solidaarsusprojektide hindamisel ühtlane kvaliteet.
Taotlusi esitati kokku 11 maakonnast, enim Harjumaalt (13) ja Tartumaalt (10). Taotlusi ei esitatud Hiiumaalt, Läänemaalt,
Lääne-Virumaalt ja Saaremaalt, mistõttu tuleks just neid maakondi 2019. tegevuste planeerimisel fookusesse võtta.
Kvaliteedimärgiste esitamise võimalus avanes esmakordselt 2018. aasta augustis. Kuni 2018. aasta lõpuni (augustdetsember) laekus Noorteagentuurile 15 kvaliteedimärgise taotlust, sealhulgas 2 töö- ja praktikasuuna kvaliteedimärgise
taotlust. Suuri takistusi akrediteerimiselt kvaliteedimärgise andmisele üleminekul ei olnud ja organisatsioonid on vajaliku info
kätte saanud SANA solidaarsuskorpuse veebilehelt. Detsembri lõpu seisuga jõudsime hindamise läbi viia ja
kvaliteedimärgise välja anda kokku 5 organisatsioonile, kellest 1 sai ka töö- ja praktikaprojektide elluviimise loa. Lisaks
sellele viisime 2018. aastal läbi akrediteerijate ehk kvaliteedihindajate uue hanke ning korraldasime neile 30.08
ettevalmistava koolituse, et tagada hindajate teadlikkus uuest programmist ja sellega kaasnenud muutustest võrreldes
varasema Erasmus+ akrediteerimisega.
Euroopa solidaarsuskorpuse programmi käivitamiseks tegime 2018. aasta vältel pidevat teavitustööd EVT organisatsioonide
seas ja integreerisime programmi tutvustusi erinevate avalike ürituste ja koolituste ajakavasse. Lisaks korraldasime kaks
ESK teemalist infopäeva septembris (14. ja 17.09), kus osales kokku 34 erinevate organisatsioonide esindajat. Koos
programmi lansseerimisega 2018. aasta sügisel sai loodud uus Euroopa Solidaarsuskorpuse veebileht, mis hõlmab kõige
uuemat infot programmi kohta ja annab võimaluse interaktiivselt oma ideid SANAle konsulteerimiseks saata. Samuti viisime
koostöös Agenda PR’iga läbi laiaulatusliku teavituskampaania kõigi Euroopa solidaarsuskorpuse võimaluste kohta. Selle
tulemusena suurenes oluliselt Euroopa solidaarsuskorpuse portaali registreeritud noorte arv, mis on 2018. aasta lõpu
seisuga 740 noort.

6.4.ESF TEGEVUSE “NOORSOOTÖÖTAJATE KOOLITUSTE ARENDAMINE” 2015-2018
KOOLITUSTEGEVUSED JA KOOLITUSVALDKONNA ARENDUSTEGEVUSED
Noorsootöö on elukestva õppe osa, mille eesmärk on luua eeldusi ja soodustada noorte toimetulekut ühiskonnaliikmena
ning toetada nende mitmekülgset isiksuslikku ja sotsiaalset arengut. Noorsootöötaja peab olema teadlik noorte elu
tegelikkusest ja kohalikest oludest, oskama hinnata noore olukorda ja vajadusi, valida ja rakendada sobivaid meetodeid ning
analüüsida tehtud töö mõjusust. Noorsootöötaja töö hõlmab otsest tööd noorte ja noortegruppidega, tööd sidus- ja
huvigruppidega ning noortevaldkonna laiemat arendustegevust. Vahetus töös noortega on olulisel kohal noorte
eneseteadlikkuse, väärtushoiakute, iseseisvuse, paindlikkuse, kohanemisvõime, loovuse arengu ning õppimise toetamine,
jõustamine ja osaluse ning omaalgatuse soodustamine. Eestis on hinnanguliselt 7000 noorsootöötajat, kelle pädevusest
sõltub otseselt noorsootöö kvaliteet. Umbes 90% noorsootöötajatest on kõrgharidusega, kuid u 60% neist puudub nii
noorsootööalane eriharidus kui noorsootöötaja kutse.
ESF “Noorsootöötajate koolituste arendamine” tegevuskava raames SANA tellitud ja Balti Uuringute Instituudi poolt ellu
viidud “Noorsootöötaja koolitusvajaduste uuring” (2017) toob välja, et noorsootöö kvaliteedi tõstmine on võtmetähtsusega.
Seda enam, et ootused noorsootööle (noorte toetamine ja võimestamine, emantsipatsiooni toetamine) on ajas muutuvad ja
ootustele vastamine eeldab vastava kompetentsi tekitamist kõikide noorsootöö osapoolte hulgas. Selle eesmärgiga
kooskõlas viib SA Archimedese noorteagentuur aastatel 2015-2018 Euroopa Sotsiaalfondi toel ellu tegevust
„Noorsootöötajate koolituste arendamine“.
Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse raames viidi 2018. aastal kokku ellu 10 arenguprogrammi, milles osales 205 noortega
tegelevat spetsialisti. Koolituste sihtgrupina oli jätkuvalt olulisel kohal huvihariduses töötavate spetsialistide kaasamine (nii
eest kui vene keeles). Lisaks pöörati arenguprogrammides tähelepanu ka juhtimisoskuste arendamisele, sotsiaalse
kaasatuse teemadele ja väärtuspõhisele tööle ning noorte jõustamisele kooli noorsootöö kaudu.
Samuti viidi ellu 44 temaatilist koolitust, milles osales 1062 õppijat. Jätkuvalt käsitleti olulise teemana nutika noorsootöö
põhisoskusi ja lahendusi. Populaarsete teemadena täitusid kiirelt koolitused - noorte vaimne tervis, muutunud õpikäsitus
huvihariduses ning töö noortega, kes ei õpi ega tööta. Rahvusvahelistumist toetavatel koolitustel osales 299 õppijat.
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Piirkondlikku arengut toetava tegevusena viidi ellu kaks KOVidele suunatud arenguprogrammi, milles osales 49 õppijat.
Koolituste eesmärk oli toetada haldusreformi käigus ühinenud omavalitsusi noorsootöö kvaliteedi arendamisel, omavalitsuse
noorsootöö struktuuride moodustamises ja tugeva ning toimeka noorsootöö võrgustiku kujunemises või selle jätkamises.
Kokku viidi aasta jooksul ellu koolitusi, milles osales 1475 noorsootöötajat, mis moodustab kogu Eesti
noorsootöötajaskonnast ca 21 %.
Kokku on viimase kolme aasta jooksul koolitustel osalenud 4275 noortega töötavat spetsialisti (indikaator 2019 aasta lõpuks
on 4900). Analüüsides 2018. aastal ESF tegevuse „Noorsootöötajate koolituste arendamine“ raames toimunud ja HITSA
täienduskoolituste infosüsteemi sisse kantud koolitusi olulisemates näitajates saame välja tuua, et koolituste lõpetajate
osakaal on 81%, mis on väga kõrge ja lubab arvata, et SANA pakutud koolitused on kvaliteetsed. Seda kinnitab ka
teadmine, et koolitused vastavad õppijate ootustele 95% juhtudest. Õpitut on valmis rakendama 85% ehk enam kui
kolmandik õppijatest. 10-pallisel skaalal domineerivad väärtused 7 ja 8, mida võib pidada väga heaks näitajaks.
2018. aastal valmis 3 ajakirja MIHUS numbrit: Hoolivus ja eneseteadlikkus noorsootöös (nr 24); 125 põhjust valida
noorsootöö (EV100 raames nr 25) ja Noortepoliitika Euroopas ja Eestis - mis järgmiseks? (nr 26). Ajakirjadega saab tutvuda
2018. aastal valminud MIHUS veebis: http://mihus.mitteformaalne.ee
Ajakiri on kättesaadav nii paberkandjal (tiraaž 2300) kui veebis.
2018. tehti mitteformaalne.ee lehe kasutusanalüüs, viidi läbi sarnaste veebilehtede taustauuring ning parimate lahenduste
ideenope. Mitteformaalne.ee uueneva veebi arendamise kontseptsioonikohtumiste tulemusel on veebi täiendused kokku
lepitud ja demoversioon valminud. 2019. aasta alguses toimuvad sisu teemadel kohtumised partneritega ja valmib
uuendatud veebi sisu. Mitteformaalne.ee areneb veebiks, mis pakub noorsootöötajatele professionaalse arengu ja
eneseanalüüsi keskkonda. Mitteformaalne.ee veebis leiab koolitustegevuste registreerumisel rakendust HITSA
koolituskalender.
2018. aastal pöörati tähelepanu ka noortevaldkonna koolitajate kogukonna toetamisele. Toimus koolitajate koolitus, mille
läbisid 16 uut koolitajat. Lisaks toimus koolitajatele koolitus teemal “Väljundipõhine õppekava arendus” ja aasta lõpus tagasi
ja edasi vaatav koolitajate kogukonna kohtumine.
Õppematerjalide arendamine
SANA eestvedamisel valmis 2018. aastal käsiraamat õpetajatele “Rahvusvaheline projektijuhtimine valikainena” (2018)
Natalja Klimenkova. Käsiraamatu eesmärk on tuua projektiõpe koolidesse ning pakkuda tuge õpetajatele, kes soovivad
julgustada oma õpilasi rahvusvahelisi projekte algatama ja ellu viima.

6.5. PROGRAMMI “HOOLIV KLASS” TEGEVUSTE ELLUVIIMINE
„Hooliv klass“ on sekkumisprogramm, mis loodi 2014. aastal SA Archimedese noorteagentuuri ja noortevaldkonna
koolitajate (Siim Värv, Hele Riit ja Anne Õuemaa) koostöös. Alates 2017. kuulub SANA programmiga Eesti kiusamisvaba
haridustee võrgustikku. SANA eesmärk on toetada noorte sotsiaalsete ja emotsionaalsete pädevuste kasvu, mis omakorda
mõjutab nende akadeemiliste tulemuste paranemist, vaimse tervise murede vähenemist ning nende suhtumist endasse,
teistesse ja kooli. Programm “Hooliv klass” eesmärgid on:
●
●
●
●
●

õpetada 6-7. klassi noortele oskusi ja pakkuda kogemusi, mis aitavad kujundada klassist hooliva meeskonna;
tõsta noorte õpimotivatsiooni ja koolirõõmu;
toetada õpetajate ja noorsootöötajate kujunemist hoolivust märkavaks ja esiletoovaks praktikuks;
ennetada koolikiusamist ja koolist väljalangevust;
tugevdada õpetajate ja noorsootöötajate koostööd.

Noorteagentuuri poolt juhitud programm sisaldab kolme osist – koolide tugimeeskondade koolitus, noortekoolitused ja
klassijuhatajate mentorlus. Sellele lisandub koolide siseste tugimeeskondade ja ka noorte endi läbiviidav tegevus klassis ja
koolis.
Programmi osalejate leidmiseks kuulutas SANA tavapäraselt välja avaliku konkursi programmi kandideerimiseks 6.-7.
klassidele. Klassijuhataja esitas kandideerimiseks motivatsioonikirja, milles kirjeldas klassi olukorda, programmiga
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sekkumise vajadust ning valmisolekut programmi rakendada. 2018. aastal laekus kokku 25 kandideerimisavaldust.
Soovijate arv oleks tõenäoliselt suurem, kuid kuna saame toetada vaid 10. klassi osalust, siis ei tee SANA info levitamisel
laia avalikku kampaaniat, vaid edastab kutse kõikidele Eesti koolidele ning jagab seda oma sotsiaalmeedia kanalites.
2018. aastal osales programmis kokku 10 klassi üheksast koolist, neist kuus 6. klassi ja neli 7. klassi. Koolid olid seitsmest
maakonnast – Harjumaa, Jõgevamaa, Pärnumaa, Saaremaa, Tartumaa, Valgamaa ja Viljandimaa. Programmis osalenud
koolid leiad siit Eesti kaardilt: https://goo.gl/fWWmBc Kokku õpib nendes klassides 196 õpilast.
2018. aastal toimus ka programm “Hooliv klass” koolitajatemeeskonna laienemine. 13-14.08 toimus koolitajate kohtumine,
kus analüüsiti põhjalikult nii programmi alusväärtuseid, teoreetilist lähenemist kui ka praktikat. Uutest koolitajatest kaks olid
eelnevatel aastatel läbinud ESF tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” raames programmi „Hooliv klass“
noortekoolituste läbiviijate koolituse. 2018. aasta koolitajad olid: Hele Riit, Siim Värv, Pille Murrik, Umberto Dorus Geerts,
Kristi Kivisaar, Rene Kolon ja Lianne Teder.
Eelmisel aastal osales tugimeeskondade koolitusel 29 õppijat - kõikide klasside klassijuhatajad ja nende meeskond, mis
koosnes erinevatest spetsialistidest: koolijuht, sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog, aineõpetajad, kooli
noorsootöötaja/huvijuht, lapsevanem jt.
Mentorlust pakkusid sel aastal taaskord koolitajad ise, kuna see annab võimaluse koolitajatel toetada protsessi, mis
tugimeeskondade koolituse muutuse tõttu on koolidel sisuliselt ja ajaliselt veidi erinev.
Noortekoolitused toimusid septembrist kuni novembri lõpuni (10 kahepäevast noortekoolitust Kloogaranna noortelaagris).
2018. aasta programmi mõju hindamise tulemusel saab välja tuua, et õpetajad hindasid 87,5% klasse programmi lõpus
positiivsemalt heaolurattal küsitud tunnuste alusel klassi siseste heade suhete ja heaolu kohta, kui nad tegid seda
programmi alguses. Õpilaste hinnangute järgi on 90% klassides toimunud positiivne muutus tajutud heaolu suurenemise
suunas. „Hooliva klassi“ programmil on kõige suurem positiivne mõju õpilaste omavahelisele läbisaamisele ja hästiütlemisele, rahulikult tülide lahendamisele ning meeldivusele koolis olla.
Uuringu tulemused vastavad programmi eesmärgile ja põhimõtetele, et kiusamiskäitumise ennetamiseks ja muutmiseks on
oluline luua klassis positiivne hooliv õhkkond, andes seejuures vastutuse suhete hoidmise eest võrdselt nii õpilastele kui
õpetajatele ja arendada noorte sotsiaal-emotsionaalset kompetentsi. Oluliseks on, et positiivset ja hoolivat käitumist tuleb
märgata ja tunnustada, sest, mida märgata, seda tekib juurde.

6.6. PROGRAMMI “NOORTEKOHTUMISED” TEGEVUSTE ELLUVIIMINE
2015. aasta märtsist pilootprojektina käivitatud programm “Noortekohtumised” jätkas oma neljandal tegevusaastal
eesmärgiga toetada Eestis elavate 11-16-aastaste erineva emakeelega noorte siseriiklikke koostööprojekte suurendades
seeläbi teineteisemõistmist, koostööd ja noorte arengut.
2018. aastal olulisi muudatusi programmis ei toimunud, väga hästi võeti vastu 2017. aastal suurendatud toetussumma ühe
inimese kohta ja toetuse laienemine ka ühele noortejuhile grupi kohta. Suursündmuseks oli 2018. aasta maikuus toimunud
Üle-Eestiline Noortekohtumine Jõhvis, mis tõi kokku ligi 150 projektitegijat üle Eesti. Sündmuse esimene päev oli üles
ehitatud kahes osas - esimeses osas toimusid arutelud, kuhu olid kutsutud ka haridusminister, Integratsiooni Sihtasutuse
esindajad, ajakirjanikud jm integratsiooni teemaga seotud inimesed. Teises osas tulid kokku noortekohtumisi ellu viinud
noortegrupid, toimus autasustamine ja sõpruseteemaline flashmob Jõhvi keskväljakul. Sündmuse teisel päeval
organiseerisid noored üksteisele töötube ja tutvustasid oma projekte.
2018. aastal korraldati kaks programmi taotlusvooru – taotlused esitati 2. aprilliks ja 1. novembriks. Kahe tähtaja kohta
saabus Noorteagentuurile kokku 46 projektitaotlust 79 noortekohtumiseks 1592 noorele, kogusummas 200 846 Eurot.
Kokku toetati 2018. aastal 41 projekti, mille raames viiakse ellu kokku 65 noortekohtumist, milles osaleb kokku 1331 noort
(toetussumma kokku 173 282 eurot). Keskmine noortekohtumise pikkus oli (koos reisipäevadega) 5 päeva ning valdav
enamus projekte teostati kahe partneri koostöös.
2018. aastaks eraldatud toetussummast (205 000 eurot) jagati toetussummadena välja 74% taotlejatele, kes suutsid tagada
noorteagentuuri poolt eeldatava projektide kvaliteedi. 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 projekti
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nõustajad toetavad taotlejaid kvaliteetsemate projektitaotluste kirjutamisel (kaheks eeltaotlustähtajaks esitati ja nõustati 22
eeltaotlust). Taotlejate seas jagunesid uued ja korduvtaotlejad enam-vähem võrdselt, sealhulgas oli korduvtaotlejaid 56% ja
uusi taotlejaid 44%. Uutest taotlejatest oli umbes neljandik neid, kes varasemalt olid kaasatud partneri rollis ning mitmed
korduvalt taotlejad esitasid taotluse täiesti uue meeskonnaga. Noorte vanuseline jaotus projektides on pigem lai, ulatudes
peamiselt 13-17 aastani. Alates 2016. aastast laiendati taotlemise võimalust ka gümnaasiuminoortele ja tasapisi on
gümnasistid seda võimalust ka kasutama hakanud. Eeskätt võimaldab põhikooli vanusepiirangu laiendamine
gümnaasiumile noori paindlikumalt kaasata, eksklusiivselt gümnaasiumi noortele suunatud projekte toetati 2018 46’st
kaheksa ehk 17%. .
Taotlevate organisatsioonide profiil on noorteagentuuri jaoks jätkuvalt huvitav ning 2018. aasta jooksul ka muutunud. Avalikõiguslike organisatsioonide hulk on taotlevate organisatsioonide seas endiselt kõige kõrgem (39% kõigist projekti tegijatest),
samal ajal kui MTÜ’de osakaal on taotlevate organisatsioonide seas tõusnud 30%’ni ning informaalsete noortegruppide
osakaal on langenud 31%’ni. Kooligruppide või koole esindavate õpilasgruppide osakaal on jäänud võrreldes 2017. aastaga
samaks - 46% toetuse saajatest. Seega on üldhariduskoolid jätkuvalt Noortekohtumiste valdavamaks sihtgrupiks ning läbi
Noortekohtumiste rahastusmeetme mitteformaalse õpikeskkonna rakendajad. Noortekeskusi on taotlejatest umbes
neljandik, huvikoolide osakaal on langenud 8%-ni ning noorteühenduste osakaal tõusnud 21%-ni.
Noortekohtumiste projekti teemad on sellised, mis noori endid kõnetavad ja on valitud noorte poolt. Seetõttu on paljud
projektid seotud virtuaalmaailma ja nutiseadmetega, tervisliku eluviisi ja toimetulekuga looduses, tegeletakse
eneseväljenduse ja mugavustsooni teemadega. On ka lihtsalt keeleõppe projekte, mille eesmärk on läbi mitteformaalse
tegevuse õppida ja harjutada nii eesti kui ka vene keelt.

6.7. VÄÄRTUSARENDUSE TEGEVUSKAVA ELLUVIIMINE NOORTEVALDKONNAS
2018. aasta väärtusarenduse tegevuskava elluviimist noortevaldkonnas iseloomustab hea koolitusgruppide täituvus, kõrge
tagasiside ning kasvanud meediahuvi tegevuskava vastu, samuti E+ riiklike agentuuride (NA’de) uued sammud. Rõhk on
kvaliteedil, sisul ja strateegial.
Väärtusarenduse tegevuskava raames toimunud 3 vaenukõne ennetuse töötubades (Paide, Valga, Jõgeva) osales kokku 34
noorsootöötajat, mis ületas esialgselt eesmärki 4 osaleja võrra. Kahel inimõiguste hariduse koolitusel (Pärnu, Rakvere)
osales kokku 39 noorsootöötajat, kusjuures ootus oli 40 osalejat. SANA 4-liikmeline inimõiguste hariduse koolitajate
koolitusgrupp koolitas ise aasta jooksul ning need Pärnus ja Rakveres toimunud koolitused olid esimesed omataolised
Eestis. Nende järelmõjuna kutsuti koolitajaid ning nende organisatsioone osalejate organisatsioonidesse ning tekkis uusi
projektiideid. Suur pluss oli toimumiskohtade geograafiline hajutatus, mis tõi koolitustele ka niisugust sihtgruppi, kel poleks
motivatsiooni tõmbekeskustesse sõita. Koolituste tagasiside osalejate poolt on olnud äärmiselt positiivne, koolitajad ja sisu
olid väga head.
Lähtuvalt koolituste tagasisidest saab öelda, et sündmuste puhul oli jätkuvalt probleem niisuguse sihtgrupi kohale
meelitamine, kes poleks teemade vajalikkuses juba varasemalt veendunud – seekord raskendas seda tõika ka asjaolu, et
näites vaenukõne ennetuse töötubade vastu esines septembris pretsedendina intensiivne meediahuvi, kusjuures tekkis
momente, mil koolitaja sai koolitusse mittepuutuvatelt inimestelt oma eraviisilisele sotsiaalmeediakontole sõnumeid, mille
motiivid jäid arusaamatuks, ning kõnesid meedialt seoses koolitusega. Niisugune huvi võis peletada osa potentsiaalsest
sihtgrupist, kuna negatiivne kajastus võis jätta mulje, et tegemist ei ole kohaga, kuhu tasuks tulla. Eks ole niisugune huvi ja
pinge puhul märgiline seegi, et üleüldse on vaenukõne levik Eestis suurenenud ning samas ka teadlikkus nende teemade
ennetamise vajalikkusest.
Aasta jooksul leidis aset mitmeid Hoolivate väärtuste tegevuskava teavitustegevusi, näiteks venekeelne noortefoorum Tartu
Ülikooli Narva Kolledžis (osales u 15 noort), inglisekeelne üritus Mektorys EÜL/ESU Student Convent’il (osales u 50 noort),
käsiraamatu “Järjehoidjad” töötuba Mondo kevadkoolis Sagadis eesti keeles, kus osales 20 noortevaldkonna- ja
haridusvaldkonna spetsialisti, ning inglisekeelne noortekoolitus Loksa gümnaasiumis (osales 25 noort Eestist, Itaaliast ja
Rumeeniast).
KA3 rahvusvaheliste projektide puhul (NAHRE kui AAA) on oluline märkida, et 2018 oli mõlema projekti puhul seni sisulisim
ja aktiivseim tegevusaasta, mispuhul toimus hulk projekti edasise õnnestumise seisukohalt võtmetähtsusega sündmusi ning
langetati olulisi sisulisi otsuseid. KA3 projektide partneritevaheline koostöö on intensiivistunud, millega seoses ilmnes
vajadus tõhusate sisemiste ja väliste kommunikatsioonikanalite üles seadmiseks.
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6.8. SANA AVALIKUD SUHTED JA INFOTEGEVUSED
2018. aastal olid kommunikatsioonis esil märksõnad solidaarsus ja hoolivus. Need olid esimesed sammud SANA 2019-20
strateegia suunal. Infotöös arenes enim sotsiaalmeedia tegevus. Üleriiklikus meedias olime 2017. aastaga võrreldes vähem
pildil, kuid see-eest haarasid palju initsiatiivi noored ise. Noored korraldasid festivale, kirjutasid, pildistasid ja filmisid ning
jagasid sisu Noorteagentuuri veebis ja SANA sotsiaalmeedias. Tegime algust SANA kanalite kaasajastamisega, mis kestab
2019. aasta märtsini. Suurim kommunikatsioonikampaania sündis solidaarsuse teemal koostöös Agenda PR
kommunikatsioonibürooga.

7. 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.
Kõik Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014-2020 algselt planeeritud rakendusskeemid on käivitunud. 2018. aasta lõpu seisuga
on rahuldamise otsus tehtud 116 projekti osas toetuse summas 301,845 mln eurot. 2018. aastal lõppes 7 projekti. STR-i
vastutusala eelarvest on kohustusi võetud 90,17% ulatuses. Kohustustega katmata on veel vahendeid summas 32,91
miljonit eurot.
Aastal 2018 oli rakendusüksuse jaoks esmaseks prioriteediks tagada rakenduskava vahe-eesmärkide sihttasemete täitmine.
Eeltoodust tulenevalt seati eesmärgiks, teostada toetuse väljamakseid tulemusraamistiku finantsnäitaja saavutamiseks
vajalikul tasemel, mis on 69,763 miljonit eurot. Nimetatud eesmärk ka täideti ja ületati.

7.1.ARUANDEPERIOODI TULEMUSED JA VÄLJUNDID
Kui 2017. aastal menetles rakendusüksus 362 maksetaotlust, siis 2018. aastal menetleti 610 maksetaotlust abikõlblikus
summas 79,147 mln eurot (toetuse summa 72,731 mln eurot). Tähtaegselt menetletud maksetaotluste osakaal oli 99,02%
ning keskmine menetlusaeg 32 kalendripäeva.
Põhiprotsesside osas oli STR-i 2018.a eesmärgiks senisest efektiivsemad, paindlikumad ning riskidel põhinevad kontrollid,
mille tulemusena on tagatud:
- kasusaajate rahulolu ilma regulatsioonides järeleandmisi tegemata;
- meetmete disain, mis toetab seatud tulemuseesmärkide saavutamist;
- STR-i tegevuseesmärkide saavutamine.
Aasta lõpuks seatud eesmärgid ka saavutati. Tagasiside rakendusüksuse tööle andis 105 toetuse saajat, kes hindasid
rakendusüksuse tööd põhiprotsesside osas kõrge 5,70 palliga 6-palli skaalal (2017.a oli toetuse saajate hinnang
rakendusüksuse tööle 5,50 palli) ning iseloomustasid sõnadega - professionaalne, abivalmis, konstruktiivne, kannatlik,
operatiivne, toetav.
Lihtsustati maksetaotluste menetlemise protseduure, vähendades kahetasandilise kontrolli ulatust kahes meetmes –
rakenduuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades ning Teeme+. Samuti loobuti kooskõlastatult
korraldusasutusega paikvaatluste läbiviimisest meetmes rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise
kasvuvaldkondades.
Rakendusüksuse seatud tegevuseesmärgid 2018. aastaks ning nende saavutustasemed olid alljärgnevad:
Esitatud maksetaotluste arv 652 (eesmärk 550)
Toetuse saajad esitasid aasta viimastel kuudel mitmeid vahemaksetaotlusi tagamaks tulemusraamistiku finantsnäitaja
saavutamise, mistõttu oli reaalselt esitatud maksetaotluste arv oluliselt suurem algselt planeeritust.
Prognoositud abikõlbliku summa ja maksetaotlustega esitatud abikõlbliku summa erinevus 12,28% (eesmärk ≤15%)
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Suurimad erinevuse planeeritud ja esitatud kulude vahel olid programmiliste tegevustena rakendatavates skeemides ning
ASTRA meetme ehitusprojektides, kus hanked on oluliselt viibinud.
Tähtaegselt menetletud maksetaotluste osakaal 99,02% (eesmärk 100%)
90 kalendripäeva tähtaeg ületati ainult kuue maksetaotluse puhul 652-st, kus oli vajalik kas täiendava välisekspertiisi
kaasamine või ei vastanud toetuse saajad rakendusüksuse päringutele tähtaegselt.
Maksetaotlusega esitatud ja maksega aktsepteeritud abikõlblike kulude erinevus 2,2% (eesmärk ≤ 3%)
Abikõlblike kulude erinevuse kasv võrreldes 2017. aastaga on tingitud piiravate tingimuste kahtlusest mitmes hankes,
mistõttu on rakendusüksus kuni asjaolude täiendava selgumiseni kinni pidanud kulud võimaliku rikkumise katteks.
Finantsmõjuta projektiauditite osakaal 86% (eesmärk >50%)
2019. aastal näeb rakendusüksus, et selle eesmärgi täitmine on raskendatud, kuna oluliselt võib kasvada tagasinõuete hulk
tingituna projektiauditites tuvastatud piiravatest tingimustest rahvusvahelistes hangetes.
Rakendusüksuse meetmete eelarvest kohustustega kaetud osa 90,17% (eesmärk 90%)
Seisuga 31.12.2018 on rakendusüksus teostanud väljamakseid 32,3% ulatuses meetmete eelarvest.
meetmete lõikes on toodud tabelis.

Meede

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Meetme lühinimi

ASTRA
Riiklik infra
Dora+ ja Mobilitas+
Tippkeskused
TEAME+ ja TEEME+
RITA
ERIALA stipendiumid
Nutikas spetsialiseerumine
ERF kokku

Eelarve*

121 772 385
28 132 204
54 521 178
38 745 760
5 393 588
26 289 965
25 029 087
34 869 055
334 753 222

Abikõlblikud
toetuse
maksed 20162018 kokku
53 393 935
9 309 460
12 827 233
11 860 845
2 208 271
3 824 446
10 999 666
3 539 707
107 963 564

Eelarve jääk

68 378 450
18 822 744
41 693 945
26 884 915
3 185 317
22 465 519
14 029 421
31 329 348
226 789 658

Väljamaksed

väljamaksete %
43,8%
33,1%
23,5%
30,6%
40,9%
14,5%
43,9%
10,2%
32,3%

Tabel 9 Perioodi 2014-2020 väljamaksed seisuga 31.12.2018 (toetus)

Väljakutsed 2019 . aastal
Suurimateks väljakutseteks eeloleval aastal on:
Vahehindamiste läbiviimine kolmes meetmes - Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja
kõrgkoolidele (ASTRA), Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi
tugevdamiseks ning Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel;
Investeeringute kava muutmine ja täiendavate vahendite eraldamine toetuse saajatele riigieelarve strateegia koostamise
raames;
Uute taotlusvoorude läbiviimine kahes meetmes - Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel ning
Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades;
Uute meetmete käivitamine – ressursitõhususe ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia-alase teadus- ja
arendustegevuse toetamine.
2019. aastal lõppevad 27 projekti, neist seitse ASTRA meetmes, kolm riikliku tähtsusega infrastruktuuri arendamise
meetmes ning 17 projekti nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetamise meetmes.
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2019. aastaks seatud tulemuseesmärgid ning nende indikatiivsed saavutustasemed võrreldes 2018. aastaga on toodud
tabelis 10.
Koosseisuliselt on rakendusüksuses 27 ametikohta. 2018. aasta lõpu seisuga oli täidetud 21 ametikohta. Ajutiselt
eemalolevaid töötajaid on viis.
Auditid ja kontrollid
2018. aastal viidi läbi kokku seitse projektiauditit, millest viis lõppesid tähelepanekuteta. Eesmärgina oli seatud, et
projektiauditites on finantsmõjuta tähelepanekute osakaal suurem kui 50% ja saavutati 86% tase. Ühes auditis tehti üks
väheoluline tähelepanek ja ühes auditis üks finantsmõjuga tähelepanek. 2018. aasta lõpu seisuga on rakendusüksuses
pooleli kaks süsteemiauditit - riigiabi ja vähese tähtsusega abi audit ning paikvaatluste audit.
TULEMUSINDIKAATOR

2018
Eesmärk

Esitatud maksetaotluste arv (tk)

550

Prognoositud abikõlbliku summa ja maksetaotlusega
tegelikult esitatud abikõlbliku summa erinevus

< 15%

Tähtaegselt menetletud maksetaotluste (sh aruandluse)
osakaal

100%

Maksetaotlusega esitatud ja maksega aktsepteeritud
abikõlblike kulude erinevus

< 3%

Finantsmõjuta projektiauditite osakaal
Finantskorrektsioonide maht kohustustega kaetud
eelarvest
Rakendusüksuse vastutusala perioodi 2014-2020
struktuuritoetuste eelarvest kohustustega kaetud osa
(kumulatiivne)

> 50%
< 2%

90%

2019
Eesmärk
450
< 15%

100%

< 3%
> 50%
< 2%

95%

Tabel 10: Struktuuritoetuste agentuuri tulemusindikaatorid 2019.a.

7.2.RAKENDAMISE ÜLEVAADE MEETME TEGEVUSTE LÕIKES
Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele (ASTRA)
ASTRA raames viiakse ellu 27 projekti sh 7 projekti, milles raames toetatakse teadus- ja õppehoonete rajamist. Seisuga
31.12.2018 on projektide võetud kohustused (abikõlblikud kulud, eelarve) 129,9 mln eurot (Tabel 3).
Võetud kohustustest moodustavad:
teadus- ja õppehoonete rajamise (ASTRA tegevus 1) kulud 45% (58,1 mln eurot),
sisutegevuste (ASTRA tegevused 2-7) kulud 55% (71 mln eurot).
Meetme määruse muudatusega on võimalik teadus- ja õppehoonete rajamiseks eraldada kuni 49% ASTRA meetme
kogueelarvest.
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ASTRA projektide elluviimine toimub suures osas plaanipäraselt, mõningaid probleeme on hangetega, mille
väljakuulutamine on veninud tulenevalt hankedokumentide ettevalmistamiseks kuluvast ajast ja/või mis ei jõua
hankelepingute sõlmimiseni.
Toetuse saajate poolt planeeritud tegevuse 5 „Õppe- ja teadustöö infrastruktuuri soetamine ja kaasajastamine“ eelarve
moodustab sisutegevuste eelarvest 34% (24,19 mln eurot), millest on 2018.a lõpuks kasutatud 49%.
Kuna kokku moodustab teadus- ja õppehoonete rajamise ning õppe- ja teadusinfrastruktuuri soetamise planeeritud
abikõlblik eelarve 64% võetud kohustustest (83,1 mln eurot), siis on tegevuste edenemine otseses sõltuvuses hangete
korraldamise edukusega sh riigihangete seaduse tingimuste täitmisega. Samuti on mitmed sisutegevused seotud lähetuste
ja ürituste korraldamisega, mille kulude maht on kõrgkoolide lõikes väga suur, mis omakorda eeldab nii reisiteenuste kui
toitlustusteenuste riigihangete läbiviimist.
Seisuga 31.12.2018 on alates perioodi algusest välja makstud abikõlblikke kulusid summas 57,86 mln eurot so 44,54%
võetud kohustustest (Tabel 3), sealhulgas teadus- ja õppehoonete rajamise osas 60%.
2018. aastal lõppes Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus- ja õppehoone rajamise projekt „Tehnoloogiamooduli välja
töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine“. Projekti tulemused
ja väljundnäitajad on saavutatud, eelarve kasutati täielikult vastavalt planeeritule. ASTRA juhtkomisjon on lõpparuande
heaks kiitnud ja projekti viimane makse on teostatud.
2018. aastal prognoositi esitada 321 maksetaotlust abikõlblike kulude summas 49,1 mln eurot, esitati 318 maksetaotlust,
abikõlblik kulu 49,9 mln eurot. Välja maksti 45,88 mln eurot.
2018. aastal välja makstud maksetaotluste keskmine menetlusaeg oli 32,28 päeva ja erinevus esitatud ja prognoositud
maksetaotluste mahtude osas oli 13,55%.
Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel.
2018. aasta oli meetme Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel projektidele esimene
täisaasta. Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri meetme tegevuse raames on rahastatud 13 projekti abikõlblikus
summas 20,1 mln eurot, toetus 19,1 mln eurot.
Meetme projektid, mis kuuluvad Eesti teadustaristu teekaardile, läbisid 2018. aastal SA Eesti Teadusagentuur poolt läbi
viidud teekaardi uuendamisega kaasneva vahehindamise. Kõik teekaardile kuuluvad meetme tegevuse projektid said
positiivse hinnangu, mis on üheks sisendiks 2019. aastal toimuvale projektide vahehindamisele. Vahehindamine toimub
projektide 2018. aasta aruannete ja teekaardi vahehindamise tulemuste põhjal.
Seisuga 31.12.2018 on toetuse saajatele välja makstud toetus summas 9,309 mln eurot (abikõlblik summa 9,799 mln eurot).
2018. aastal välja makstud maksetaotluste keskmine menetlusaeg oli 36 päeva ja erinevus esitatud ja prognoositud
maksetaotluste mahtude osas oli -0,74% ehk maksetaotlusi esitati planeeritust suuremas mahus. Meetme rakendamine on
plaanipärane.
Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumise, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine (Dora Pluss, Mobilitas Pluss)
Dora Pluss
2018. aastal prognoositi esialgse prognoosi kohaselt esitada abikõlblikke kulusid 5,6 mln euro ulatuses. Aasta jooksul
vähendati prognoosi ning planeeriti esitada abikõlblikke kulusid 4,3 mln euro ulatuses. 2018. aasta jooksul esitati 20
maksetaotlust mahus 4,1 mln eurot. Suurimaks väljakutseks on jätkuvalt doktorantide kaasamine ja planeeritavate
doktoriõppekohtade täitmine, kuna selleks antava toetuse vastu on ülikoolidel vähene huvi. Samas on tegevuse
Noorteadlaste ja magistrantide osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses osas olnud eelarve täitmine plaanipärane.
Samuti pole ettenähtud mahus rakendunud suve- ja talvekoolide tegevus, mille vastu on partnerite huvi vähene.
Seisuga 31.12.2018 on toetuse saajale välja makstud toetus summas 6,247 mln eurot (abikõlblik summa 6,364 mln eurot).
2018. aastal välja makstud maksetaotluste keskmine menetlusaeg oli 54 päeva ja erinevus esitatud ja prognoositud
maksetaotluste mahtude osas oli 23,36%.
Mobilitas Pluss
2018. aastal prognoositi esitada abikõlblikke kulusid 5,6 mln euro ulatuses, aasta jooksul vähendati prognoosi ning planeeriti
esitada abikõlblikke kulusid 5,5 mln euro ulatuses. 2018. aastal esitati 23 maksetaotlust mahus 5,0 mln eurot. Mobilitas
Pluss eelarve täitmine on 20%.
Mobilitas Pluss puhul on oluliselt viibinud tagasipöörduvate teadlaste ning järeldoktorite Eestisse tööle asumine, mistõttu on
nii tegevused kui ka toetuse lõppkasusaajatele välja maksmine viibinud. Suuremaid lahknevusi planeeritust on ka tegevuse
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Horisont 2020 ja Euroopa Teadusruumi grantide toetamine tulemuste saavutamisel, kus tegevuse eelarvest on kasutatud
ainult 15%, kuid indikaatoriks määratud grantide arv moodustab planeeritust juba 70%.
Seisuga 31.12.2018 on toetuse saajale välja makstud toetus summas 6,58 mln eurot (abikõlblik summa 6,969 mln eurot).
2018. aastal välja makstud maksetaotluste keskmine menetlusaeg oli 47 päeva ja erinevus esitatud ja prognoositud
maksetaotluste mahtude osas oli 11,05%.
Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks
Teaduse tippkeskuste toetamine meetme tegevuse raames on rahastatud üheksa taotlust abikõlblikus summas 41,18 mln
eurot (toetuse summa 39,11 mln eurot).
2018. aasta lõpu seisuga esitasid projektid vahehindamise aruanded 2019. aastal toimuvaks vahehindamiseks. Aruandeid
hindavad väliseksperdid ja siseriiklikud hindamiskomisjoni liikmed.
Seisuga 31.12.2018 on toetuse saajatele välja makstud toetus summas 11,86 mln eurot (abikõlblik summa 12,485 mln
eurot).
2018. aastal välja makstud maksetaotluste keskmine menetlusaeg oli 44 päeva ja erinevus esitatud ja prognoositud
maksetaotluste mahtude osas oli -7,36% ehk maksetaotlusi esitati planeeritust suuremas mahus. Meetme rakendamine on
plaanipärane.
Teaduse ja teadushariduse populariseerimine ühiskonnas, sh „TeaMe+“
Teeme+ meetme tegevuse raames on rahastatud 23 projekti abikõlblikus summas 1,53 mln eurot (toetuse summa 1,28 mln
eurot). Teeme+ projektidele oli 2018. aasta esimene täisaasta ja projektid on edenenud planeeritult. Ka TeaMe+ tegevused
on 2018. aastal toimunud planeeritult.
Seisuga 31.12.2018 on toetuse saajatele välja makstud toetus summas 2,208 mln eurot (abikõlblik summa 2,3 mln eurot).
2018.a välja makstud maksetaotluste keskmine menetlusaeg oli 28 päeva ja erinevus esitatud ja prognoositud
maksetaotluste mahtude osas oli TeaMe+ osas 9,52% ja Teeme+ projektide osas 4,17%.
Meetme rakendamine on plaanipärane.
Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine (Riigiasutuste TA alase võimekuse tõstmine (RITA))
Projekti tegevused on kulgenud ajakava kohaselt, kuid maksete tegemisel on viivitusi. Suuremad probleemid on seotud
tegevuse 1 Strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamine projektide planeeritust aeglasema käivitumisega ning ka
sellega, et kõik konkursid ei ole esimese korraga õnnestunud ning korduskonkursside korraldamine võtab lisaaega.
Kaheksast 2018. aastal korraldatud konkursist luhtus kolm, mis on parem tulemus kui projektitaotluste esimeses voorus.
Ka riigihanke korraldamine on võtnud rohkem aega, sest programmi meeskonnal puudus eelnev riigihanke korraldamise
kogemus. Ühe tegevuse 1 projekti osas on lähteülesande koostamine pooleli, viivitus on tekkinud elluviijast sõltumatutel
asjaoludel. Ülejäänud osas on areng olnud plaanipärane, teine voor on käivitunud nii nagu planeeriti.
Tegevuse 2 TAI poliitikaseire raames on heaks kiidetud 66 projekti, millest mitme käivitumine on viibinud või on ajakava
pikenenud, mistõttu ei lõpe projektid ettenähtud tähtajal. Raha on broneeritud sarnaselt lubatud mahule ning 2019. aastaks
on ministeeriumitel juba mitmeid taotlusi ettevalmistamisel.
Tegevuse 3 Teadusnõunike ametikohtade toetamine ministeeriumides täitmine on olnud planeeritust edukam. Algselt
kavandatud 8 teadusnõuniku asemel on ministeeriumites tööl 12 teadusnõunikku ning nende koostöö on sujuv ning hea.
Probleeme tekitab nõunike kiire kaadrivoolavus, aga see on tingitud nende heast kvaliteedist. Uute teadusnõunike
tööleasumisega seoses muudeti ka TATi ning pikendati tegevuse abikõlblikkuse perioodi.
Tegevuse 4 Teadmispõhise poliitikakujundamise toetamine esimese taotlusvooru uuringud on lõppenud. Aasta lõpuks olid 9
partnerite projekti sisutegevused lõpetanud, kaks uuringut on pooleli. Pooleli on uute teemade lähteülesannete
ettevalmistamine ning uute konkursside korraldamine. Tegevus on kulgenud plaanipäraselt.
Teised programmi kavandatud tegevused toimuvad plaanipäraselt. Muudatusi tegevuste elluviimisel ei esinenud. 2018.
aasta lõpuks on näitajate sihtasemed kas saavutatud või ületatud.
Seisuga 31.12.2018 on toetuse saajale välja makstud toetus summas 4,184 mln eurot (abikõlblik summa 4,895 mln eurot).
2018. aastal välja makstud maksetaotluste keskmine menetlusaeg oli 45 päeva ja erinevus esitatud ja prognoositud
maksetaotluste mahtude osas oli 27,47%.
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Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades.
Meetme tegevustes on seisuga 31.12.2018 välja makstud abikõlblikud kulud 44% ulatuses meetme eelarvest.
Nimetatud meetme tegevuse 1 “Stipendiumi saavate üliõpilaste arv kõrghariduse esimesel ja teisel astmel” osas on eelarve
täitmine olnud 2018. aastal väga hea, ulatudes 47% tegevuse eelarvest.
TAT-i tegevus 2 “Stipendiumi saavate üliõpilaste arv kõrghariduse kolmandal astmel” ei ole käivitunud soovitud mahus ning
ülikoolide huvi antud tegevuse vastu on väike vaatamata positiivsele kogemusele eelmisest perioodist. Oluliselt pole
tegevuse rakendamist toetanud ka stipendiumi määra suurenemine 440-le eurole. Tegevuse eelarve täitmine oli 31.12.2018
seisuga ainult 18%.
Seisuga 31.12.2018 on toetuse saajale välja makstud toetus summas 11 mln eurot (abikõlblik summa 11 mln eurot).
2018. aastal välja makstud maksetaotluste keskmine menetlusaeg oli 34 päeva ja erinevus esitatud ja prognoositud
maksetaotluste mahtude osas oli 13,33%.

TA programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
25. jaanuaril 2018 kuulutati välja meetme III taotlusvoor, mille tähtaega pikendati kuni 31. jaanuarini 2019. III taotlusvooru
esitati 2018. aastal 27 taotlust toetuse summas 8,505 mln eurot. Hindamiskomisjoni ettepanekul rahastati 9 taotlust toetuse
summas 0,653 mln eurot ning rahuldamata jätmise otsuse sai 6 taotlust. 2018. a lõpuga tunnistati vastavaks 16 taotlust, 2
taotlust tunnistati mittevastavaks.
Seisuga 21.01.2019 on meetme tegevuses rahastuse saanud 36 taotlust toetuse summas 10,627 mln eurot.
Seisuga 31.12.2018 on toetuse saajatele välja makstud toetus summas 3,181 mln eurot (abikõlblik summa 4,717 mln
eurot).
2018.a välja makstud maksetaotluste keskmine menetlusaeg oli 15 päeva ja erinevus esitatud ja prognoositud
maksetaotluste mahtude osas oli 14,65%.
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Sihtasutus Archimedes

2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Lisa nr

Raha

17 615 406

20 389 567

2

Nõuded ja ettemaksed

21 289 883

34 273 926

3

Kokku käibevarad

38 905 289

54 663 493

Nõuded ja ettemaksed

27 407

37 936

3

Immateriaalsed põhivarad

67 880

45 919

5

Varad
Käibevarad

Põhivarad

Kokku põhivarad

95 287

83 855

39 000 576

54 747 348

Võlad ja ettemaksed

38 520 915

54 274 600

Kokku lühiajalised kohustised

38 520 915

54 274 600

38 520 915

54 274 600

Reservid

127 823

127 823

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

344 925

417 490

6 913

-72 565

479 661

472 748

39 000 576

54 747 348

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

7

Netovara

Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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2018. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

101 125 672

65 618 899

9

148 385

102 753

10

2

466

101 274 059

65 722 118

-94 408 666

-59 413 771

11

Mitmesugused tegevuskulud

-2 205 083

-1 915 616

12

Tööjõukulud

-4 394 240

-4 223 758

13

-10 989

-10 589

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Jagatud annetused ja toetused

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud

-250 805

-227 438

-101 269 783

-65 791 172

Põhitegevuse tulem

4 276

-69 054

Muud finantstulud ja -kulud

2 637

-3 511

Aruandeaasta tulem

6 913

-72 565

Kokku kulud

14

15
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2018. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

4 276

-69 054

10 989

10 589

2 637

-3 511

13 626

7 078

12 994 572

-13 274 684

3

-15 753 685

10 237 470

7

-2 741 211

-3 099 190

-32 950

-16 650

0

1 338

-32 950

-15 312

Kokku rahavood

-2 774 161

-3 114 502

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

20 389 567

23 504 069

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-2 774 161

-3 114 502

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

17 615 406

20 389 567

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud korrigeerimised
Kokku korrigeerimised
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest

5

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel
Laekunud intressid
Kokku rahavood investeerimistegevusest

2

2
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2018. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Reservid
31.12.2016
Aruandeaasta tulem
31.12.2017
Aruandeaasta tulem
31.12.2018

Akumuleeritud tulem
127 823

417 490

545 313

0

-72 565

-72 565

127 823

344 925

472 748

0

6 913

6 913

127 823

351 838

479 661
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2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Sihtasutuse Archimedes 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardi nõuetega
ja kasutades soetusmaksumuse meetodit. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja
aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi
raamatupidamise seaduses, mida täpsustab avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend.
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).

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Tulenevalt Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendi § 58 lg 17-le, ei kajastu SA Archimedes bilansis 31.12.2018
seisuga rakendusüksuse struktuuritoetustega seotud nõuete, kohustiste ja ettemaksete saldod. Nimetatud saldod kajastuvad
31.12.2018 seisuga Haridus- ja Teadusministeeriumi bilansis, kelle poliitikavaldkonda antud struktuuritoetuste projektid kuuluvad.
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 aruandekuupäeva seisuga ümber eurodesse
aruandekuupäeval 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 aruandekuupäevaks 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
aruandekuupäevast. Pikaajaline intressi mitteteeniv nõue on kajastatud nõude nüüdisväärtuses, kasutades diskontomäära 4% aastas.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
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Vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendile on materiaalse ja immateriaalse põhivara kapitaliseerimise alampiir 5 000
eurot (ilma käibemaksuta).
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 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 aruandekuupäeval 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 aruandekuupäeval, 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 liigitamine 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 aruandekuupäevast.
Pikaajaline intressikohustiseta kohustis on kajastatud nüüdisväärtuses, kasutades diskontomäära 4% aastas.
Eraldised ja tingimuslikud kohustised
Sihtasutus kajastab oma bilansis eraldise juhul, kui sihtasutusel lasub enne aruandekuupäeva toimunud kohustavast sündmusest
tulenevalt juriidiline või faktiline kohustis, kohustise realiseerumine on tõenäoline ja kohustise summat on võimalik usaldusväärselt mõõta.
Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtkonna hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise
realiseerumise aja kohta.
Tingimuslikuks kohustiseks liigitatakse 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 kohustisi ja sihtfinantseerimise saamise nõudeid kajastatakse eelnevalt tingimuslike
kohustiste ja nõuetena bilansivälistel kontodel. Tingimuslike nõuete ja kohustiste üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Antud
sihtotstarbeliste kohustiste üle arvestuse pidamisel loetakse bilansivälise kohustise tekkimise hetkeks esitatud toetuse taotluse osas
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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;
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
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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
samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud.

Bilansivälised nõuded ja kohustised
Bilansivälisena kajastatakse toetuste vahendamisega tulevikus kaasnevaid kohustisi ja vastavaid nõudeid, mis on aruandekuupäeva
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.
Sündmused pärast aruandekuupäeva
Pärast aruandekuupäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas tegemist
on korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega.
Korrigeeriv sündmus pärast aruandekuupäeva on sündmus, mis kinnitab aruandekuupäeval eksisteerinud asjaolusid. Sellise sündmuse mõju
on kajastatud lõppenud aasta bilansis ja tulemiaruandes.
Mittekorrigeeriv sündmus pärast aruandekuupäeva on sündmus, mis ei anna tunnistust aruandekuupäeval eksisteerinud asjaoludest. Sellise
sündmuse mõju ei kajastata lõppenud aasta bilansis ja tulemiaruandes. Kui mõju on oluline, avaldatakse see lisades.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Rahalised vahendid Riigikassas

17 615 406

20 389 567

Kokku raha

17 615 406

20 389 567
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

Lisa
nr

1 - 5 aasta jooksul

41 505

41 505

Ostjatelt
laekumata arved

41 505

41 505

0

Maksude ettemaksed
ja tagasinõuded

21 560

21 560

0

Ettemaksed

4

98 123

98 123

Tulevaste
perioodide kulud

98 123

98 123

0

Ettemakstud toetused

17 780 381

17 780 381

0

17

Nõuded toetuste eest

3 313 591

3 313 591

0

18

61 550

34 143

27 407

18

580

580

0

21 317 290

21 289 883

27 407

Toetuste
tagasinõuded
Muud nõuded ja
ebatõenäoliselt
laekuvad nõuded
Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2017

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Lisa
nr

1 - 5 aasta jooksul

Nõuded ostjate vastu

29 453

29 453

0

Maksude ettemaksed
ja tagasinõuded

12 970

12 970

0

Ettemaksed

62 407

62 407

0

Tulevaste
perioodide kulud

62 407

62 407

0

Ettemakstud toetused

16 479 145

16 479 145

0

17

Nõuded toetuste eest

17 641 772

17 641 772

0

18

77 604

39 668

37 936

18

8 511

8 511

0

34 311 862

34 273 926

37 936

Toetuste
tagasinõuded
Muud nõuded ja
ebatõenäoliselt
laekuvad nõuded
Kokku nõuded ja
ettemaksed

4

Pikaajalise nõudena kajastatakse toetuse saajatelt toetuste tagasinõuete pikaajalised osad nüüdisväärtuses diskontomääraga 4% aastas.
Tulenevalt Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendi § 58 lg 17-le, ei kajastu SA Archimedes bilansis 31.12.2018
seisuga rakendusüksuse struktuuritoetustega seotud nõuete ja ettemaksete saldod. Nimetatud saldod kajastuvad 31.12.2018 seisuga Haridusja Teadusministeeriumi bilansis, kelle poliitikavaldkonda antud struktuuritoetuste projektid kuuluvad.
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2018
Ettemaks

31.12.2017

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Käibemaks

0

6 350

0

5 646

Üksikisiku tulumaks

0

73 650

0

64 163

Erisoodustuse tulumaks

0

4 773

0

2 545

Sotsiaalmaks

0

133 219

0

118 415

Kohustuslik kogumispension

0

6 052

0

6 207

Töötuskindlustusmaksed

0

8 502

0

7 986

Ettemaksukonto jääk

21 560

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

21 560

12 970
232 546

12 970

204 962

Andmed kajastuvad ka aruande lisa 3 ning lisa 7 koosseisus.

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Kontsessioonid,
patendid,
litsentsid,

Muud
immateriaalsed
põhivarad

Lõpetamata
projektid ja
ettemaksed

kaubamärgid

31.12.2016
Soetusmaksumus

0

52 946

0

52 946

Akumuleeritud kulum

0

-13 088

0

-13 088

Jääkmaksumus

0

39 858

0

39 858

Ostud ja parendused

0

0

16 650

16 650

Amortisatsioonikulu

0

-10 589

0

-10 589

Soetusmaksumus

0

52 946

16 650

69 596

Akumuleeritud kulum

0

-23 677

0

-23 677

Jääkmaksumus

0

29 269

16 650

45 919

49 600

0

-16 650

32 950

-400

-10 589

0

-10 989

49 600

52 946

0

102 546

-400

-34 266

0

-34 666

49 200

18 680

0

67 880

31.12.2017

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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2018.a võeti immateriaalse põhivara arvele STUDY ESTONIA bränd, mille osaline maksumus kajastus 31.12.2017 seisuga
lõpetamata projektide ja ettemaksete real.

Lisa 6 Kasutusrent
(eurodes)
Aruandekohustuslane kui rentnik

Kasutusrendikulu

2018

2017

203 824

212 351

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

12 kuu jooksul

31.12.2018

31.12.2017

92 890

110 012

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.
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Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

144 773

144 773

Võlad töövõtjatele

560 005

560 005

8

Maksuvõlad

232 546

232 546

4

35 148 463

35 148 463

19

2 419 307

2 419 307

20

15 677

15 677

0

0

Toetuseks saadud ettemaksed
Toetuste kohustised
Muud kohustised
Muud saadud ettemaksed ja tulevaste
perioodide tulud
Viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

144

144

38 520 915

38 520 915

31.12.2017

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

119 360

119 360

Võlad töövõtjatele

533 058

533 058

8

Maksuvõlad

204 962

204 962

4

Toetuseks saadud ettemaksed

33 608 635

33 608 635

19

Toetuste kohustised

19 807 121

19 807 121

20

Muud kohustised

832

832

Muud saadud ettemaksed ja tulevaste
perioodide tulud

204

204

Viitvõlad

428

428

54 274 600

54 274 600

Kokku võlad ja ettemaksed

Tulenevalt Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendi § 58 lg 17-le, ei kajastu SA Archimedes bilansis 31.12.2018
seisuga rakendusüksuse struktuuritoetustega seotud kohustiste saldod. Nimetatud saldod kajastuvad 31.12.2018 seisuga Haridusja Teadusministeeriumi bilansis, kelle poliitikavaldkonda antud struktuuritoetuste projektid kuuluvad.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Töötasude kohustis

400 350

394 578

Puhkusetasude kohustis

156 073

137 094

Muud võlad töövõtjatele

3 582

1 386

560 005

533 058

Kokku võlad töövõtjatele

Andmed kajastuvad ka aruande lisa 7 koosseisus.
Võlad töövõtjatele sisaldab deklareerimata tööjõukulumakse.
Puhkusetasu kulu on kajastatud kulu tekkimise perioodil. Puhkusetasu kohustist korrigeeritakse aruandeaasta lõpus.
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Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

2018

2017

3 638 915

3 508 947

808 938

1 136 420

4 895 475

4 625 391

50 684 447

35 434 745

457 227

461 722

5 132 271

3 037 014

Tagasi nõutud kodumaine sihtfinantseerimine (miinusega)

-32 641

-45 304

Tagasi nõutud välismaine sihtfinantseerimine (miinusega)

-179 548

-111 959

Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine põhivara
soetuseks

28 782 813

13 138 257

Välismaise sihtfinantseerimise
kaasfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks

6 304 955

3 805 238

Kodumaise sihtfinantseerimise vahendamine põhivara
soetuseks

0

933

632 820

627 495

101 125 672

65 618 899

Rahandusministeerium

78 947 832

44 689 716

Euroopa Komisjon

16 014 929

14 555 062

5 050 932

5 246 101

SA Innove

665 719

699 943

Eesti Noorsootöö Keskus

255 031

246 523

Ülikoolid, eraannetajad jm partnerid

163 350

168 724

Välisministeerium

0

-34

Siseministeerium

-84

12 864

28 000

0

2018

2017

Noorsootöötajatele, noortele ja Erasmus+
sihtrühmale korraldatud koolitused

80 201

60 910

EKKA hindamis-ja akredteerimisteenuse osutamine

67 077

20 610

0

20 625

1 107

608

148 385

102 753

Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kodumaise sihtfinantseerimise
vahendamine tegevuskuludeks
Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Välismaise sihtfinantseerimise
vahendamine tegevuskuludeks
Välismaise sihtfinantseerimise
kaasfinantseerimine tegevuskuludeks
Välismaise sihtfinantseerimise
kaasfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks

Saadud tegevustoetused
Kokku annetused ja toetused

Haridus-ja Teadusministeerium

Riigikantselei

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Erasmus+ riiklike agentuuride hariduse valdkonna juhtide
koosoleku osavõtutasud
Muu toodete ja teenuste müük
Kokku tulu ettevõtlusest
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Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2018

2017

4 984

-285

0

-6 973

450

0

169 662

149 074

14 695 079

13 667 291

0

128 634

7. toetus eestikeelsete kõrgkooliõpikute väljaandmiseks

112 776

143 845

8. Kristjan Jaagu programmi toetused

928 250

978 697

9. välisriikide lepingute toetused

102 203

114 839

10. rahvuskaaslaste programmi toetused

84 570

87 383

11. hõimurahvaste programmi toetused

63 135

68 141

12. asenduskodulaste õpingute toetused

43 040

28 000

158 080

159 200

0

9 000

15. Euroopa Ülikoolide Instituudi doktorantide toetused

110 909

100 808

16. erivajadustega üliõpilaste toetus

323 606

309 522

17. Noore Õpetlase stipendium

76 000

72 000

18. Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi
toetused

49 263

56 556

19.1. kõrghariduse rahvusvahelistumise, mobiilsuse
ja järelkasvu toetamine

3 486 692

2 540 695

19.2. kõrghariduse erialastipendiumid nutika
spetsialiseerumise kasvuvaldkondades

3 949 552

3 977 140

20. struktuurifondide abikõlbmatu käibemaksu toetus

3 787 009

2 422 016

0

298 762

0

-1 213

60 557 768

31 609 508

5 662 041

2 458 206

24. liikmemaksud

26 022

32 700

25. muud autasud

17 575

10 225

94 408 666

59 413 771

1. programmi Euroopa Noored toetused
2. huvikoolide kaasamise ja arengu programmi toetused
3. Eurodesk toetused
4. noortekohtumiste projekti toetused
5. Erasmus+ programmi toetused
6. Norra/EMP stipendiumifondi programmi toetused

13. õpetajakoolituse toetused
14. audioloogide stipendiumiprogrammi toetused

19. Struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 elluviija toetused:

21. KIRMUSe infrastruktuuri kaasajastamise toetus
22. Struktuuritoetuste perioodi 2007-2013
rakendusüksuse toetused
majanduskeskkonna arendamise rakenduskava meetme
toetused:
22.1. meede “Teadus- ja arendusasutuste ning
kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna
infrastruktuuri kaasajastamine”
23. Struktuuritoetuste perioodi 2014-2020
rakendusüksuse toetused
23.1. Eesti T&A rahvusvahelise
konkurentsivõime suurendamine ja osalemine
üle-euroopalistes teadusalgatustes
23.2. TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju
suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade (IKT
+ tervis + ressursid) arendamiseks

Kokku jagatud annetused ja toetused
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Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2018

2017

Uurimis- ja arengukulud

146 555

25 794

Lähetuskulud

239 481

193 075

Koolituskulud

62 499

72 071

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud

275 162

284 471

Administreerimiskulud

154 053

112 608

27 631

22 300

109 553

78 030

9 458

18 446

Õppevahendite ja koolituse kulud (sihtrühmadele)

610 715

511 174

Kommunikatsiooni-ja ürituste korraldamise kulud
(sihtrühmadele)

351 802

343 808

Kolmandatale isikutele hüvitatud kulud

214 274

246 899

3 900

6 940

2 205 083

1 915 616

2018

2017

Palgakulu

2 362 774

2 252 007

Sotsiaalmaksud

1 062 885

1 024 809

Erisoodustused

89 190

89 390

Tulumaks erisoodustustelt

22 293

22 350

Sotsiaalmaks erisoodustustelt

36 796

36 872

Tasud võlaõiguslike lepingute alusel

716 933

719 085

Juhatuse, nõukogu ja auditikomitee tasud

103 369

79 245

4 394 240

4 223 758

113

115

Sõidukite majandamiskulud
Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari majandamiskulud

Mitmesugused majandamiskulud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

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 2018.aastal oli 134 (2017.aastal 136). Käsundus-ja töövõtulepinguid sõlmiti 2018.aastal 671 ning
nendelt arvestati tasu 716 933 eurot (2017.aastal 791 lepingut summas 719 085 eurot).
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Lisa 14 Muud kulud
(eurodes)

2018

2017

250 374

227 776

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded

113

-132

Muud tegevuskulud

318

-206

250 805

227 438

2018

2017

Intressitulu diskonteeritud pikaajaliselt nõudelt

2 637

-3 511

Kokku muud finantstulud ja -kulud

2 637

-3 511

2018

2017

103 369

79 245

Maksu-, lõivu-ja trahvikulud

Kokku muud kulud

Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud
(eurodes)

Lisa 16 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

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.
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Lisa 17. Ettemakstud toetused
Lisas 3 toodud saldo detailne ülevaade projektide lõikes:

Projektid:

31.12.2018

31.12.2017

1. programm Erasmus+

15 105 425

12 656 476

137 849

193 761

2 .eestikeelsete kõrgkooliõpikute väljaandmine
3. Erivajadustega üliõpilaste stipendiumiprogramm
4. noortekohtumiste projekt

5 500

0

16 266

24 426

5. hõimurahvaste programm

30 393

20 193

6. Kristjan Jaagu programm

142 862

242 607

1 699

1 864

7. välisriikide stipendiumiprogramm
8. rahvuskaaslaste programm

11 610

9 575

9. Noore Õpetlase stipendiumiprogramm

88 000

84 000

10. Euroopa Ülikooli Instiduudi doktorantide toetused

11 269

1 791

11. Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programm

15 801

5 388

279 924

338 471

15 540

50 772

1 918 243

2 849 692

0

129

17 780 381

16 479 145

12. Struktuurfondide perioodi 2014-2020 tegevused:
12.1. Kõrghariduse rahvusvahelistumise, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine "Dora
Pluss"
12.2. Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
13. struktuurifondide abikõlbmatu käibemaksu toetus
14. Struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendusüksuse toetused
14.1. meede "Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja
osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes"
Ettemakstud toetused kokku:
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Lisa 18. Nõuded toetuste eest ja toetuste tagasinõuded

Lisas 3 toodud saldo detailne ülevaade rahastajate ja projektide lõikes:
Nõuded toetuste eest:
Rahandusministeerium
sh tehnilise abi taotlus majandustegevuseks
SF toetuste vahendamine
Riigikantselei
SA Innove
Haridus-ja Teadusministeerium

31.12.2018

31.12.2017

130 806

17 392 830

130 806

103 377

0

17 289 453

2 800
0

229 520

3 141 552

5 432

NUFFIC

169

0

Sotsiaalkindlustusamet

360

379

37 904

0

The British Council

0

10 700

Associazione Cimea

0

2 911

3 313 591

17 641 772

31.12.2018

31.12.2017

18 204

18 204

4 107

5 156

37 944

53 437

Campus France

Nõuded toetuste eest kokku

Toetuste tagasinõuded:
1. Euroopa Noored programm
2. Erasmus+ programm
3. Kristjan Jaagu programm
4. Õpetajakoolituse stipendiumiprogramm
5. Rahvuskaaslaste programm
6. Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programm

800

320

0

155

495

0

0

320

0

12

61 550

77 604

7. Struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 elluviija toetused:
7.1. kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
8. Struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendusüksuse toetused:
8.1. meede "Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine
üle-euroopalistes teadusalgatustes"
Toetuste tagasinõuded kokku:
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Lisa 19. Toetuseks saadud ettemaksed
Lisas 7 toodud saldo detailne ülevaade rahastajate lõikes:
Rahastusallikas
Euroopa Komisjoni jm rahvusvaheliste projektide vahendid
Eesti Vabariigi vahendid (sh struktuurifondide ja EMP/Norra kaasfinantseerimise
vahendid)
Eraannetajatelt
Toetusteks saadud ettemaksete jääk perioodi lõpul

31.12.2018

31.12.2017

26 788 219

22 384 295

8 313 003

11 181 719

47 241

42 621

35 148 463

33 608 635
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Lisa 20. Toetuste kohustised
Lisas 7 toodud saldo detailne ülevaade projektide lõikes:

Projekt
1. Erasmus+ programm
2. noortekohtumiste projekt
3. Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm
4. toetus eestikeelsete kõrgkooliõpikute väljaandmiseks
5. erivajadustega üliõpilaste stipendiumiprogramm
6. rahvuskaaslaste programm

31.12.2018
481 965
5 046
0

31.12.2017
507 824
3 142
606

7 080

1 696

28 018

33 061

7 800

0

830 360

2 448 884

1 043 184

894 514

15 854

15 639

0

15 276 201

0

625 554

2 419 307

19 807 121

7. Struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 elluviija toetused:
7.1. kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
7.2. kõrghariduse rahvusvahelistumise, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine "Dora Pluss"
8. struktuurifondide abikõlbmatu käibemaksu toetus
9. Struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendusüksuse toetused:
9.1. meede "Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes
teadusalgatustes"
9.2. meede "TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine
kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks"
Toetuste kohustised kokku:
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Lisa 21. Bilansivälised nõuded ja kohustised
Bilansivälised nõuded toetuste vahendamiseks

31.12.2018

31.12.2017

0

801 693

1. struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 elluviija toetused:
1.1. noorsootöötajate koolitus
1.2. kohanemisprogramm

0

0

785 247

971 928

1.4. kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades

13 841 810

0

1.5. kõrghariduse rahvusvahelistumise, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine "Dora Pluss"

14 981 020

0

2.1. meede "Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üleeuroopalistes teadusalgatustes"

0

197 658 427

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

0

47 159 237

4 117 820

2 840 483

1.3. kutsehariduse kvaliteedi tõstmine

2. struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendusüksuse toetused

3. Haridus-ja Teaduministeeriumi ning SA Archimedes vahelise riigieelarvelise toetuse 2019.a
leping
4. programm Erasmus+

3 116

0

0

1 091

Bilansivälised nõuded kokku:

33 729 013

249 432 859

Bilansivälised kohustised toetuste vahendamiseks

31.12.2018

31.12.2017

*5. programm Euroopa Noored

1. noortekohtumiste projekt
2. programm Erasmus+
3. Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programm

4 687

13 998

9 089 358

7 893 130

0

3 245

4. toetus eestikeelsete kõrgkooliõpikute väljaandmiseks

37 339

53 391

5. Euroopa Ülikoolide Instituudi doktorantide toetused

25 560

19 392

6. hõimurahvaste programm

0

31 680

7. Kristjan Jaagu programm

165 208

287 761

8. rahvuskaaslaste programm

39 291

38 629

9. välisriikide lepingute toetused

40 730

54 248

10.1. kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades

13 841 810

3 770 828

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

14 981 020

2 044 142

1 316 890

4 091 362

0

178 701 243

0

29 680 641

39 541 893

226 683 690

10. struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 elluviija toetused:

11. struktuurifondide abikõlbmatu käibemaksu toetus
12. struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendusüksuse toetused
12.1. meede "Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üleeuroopalistes teadusalgatustes"
12.2. meede "TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas
spetsialiseerumine kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks"
Bilansivälised kohustised kokku:

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