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Kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga 

„Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiliste partnerite 

määramise tingimuste ja korra kinnitamine“ 

 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiliste partnerite määramise 

tingimused ja kord 

 

1. Üldsätted 

1.1. Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi ministeerium) strateegiliste partnerite 

määramise tingimused ja kord reguleerib ministeeriumi strateegiliste partnerite 

määramise eesmärgi ja põhimõtted, partneritele esitatavad nõuded, tegevustoetuse 

määramise tingimuste läbirääkimiste korra, aruandluse ning partnerluse lõppemise 

alused.  

1.2. Strateegilised partnerid valitakse suunatud pakkumisega läbirääkimiste teel.  

1.3. Strateegilised partnerid valitakse eesmärgiga toetada ühendusi, kelle tegevus aitab 

kaasa ministeeriumi valdkondade eesmärkide saavutamisele vastavalt 

strateegilistes arengudokumentides sätestatud arengusuundadele, toetamaks 

meetmete ja tegevuste elluviimist  ning hariduse, teaduse, noortepoliitika ja 

keelevaldkonna arengule.  

1.4. Strateegilistele partnerite tegevust rahastatakse tegevustoetuse kaudu. 

Tegevustoetusega rahastatakse kokkulepitud ulatuses ühenduse põhitegevust, 

läbirääkimistel kokku lepitud tegevusi ning sellega seotud kulusid (näiteks kontori-

, personali-, koolitus- jm kulusid), mis on vajalikud organisatsiooni püsivaks 

tegutsemiseks ja arenguks.  

1.5. Ühendused, kelle tegevust on ministeerium rahastanud tegevustoetuse kaudu, ei 

saa täiendavalt taotleda ühekordset toetust (projektitoetust) samadeks tegevusteks, 

mis on kaetud tegevustoetusega. 

1.6. Strateegilised partnerid kinnitatakse ministri käskkirjaga kolme aastaseks 

perioodiks. Käskkirjas märgitakse ära esimese partnerlusaasta täpne ja teiste 

partnerlusaastate indikatiivse tegevustoetuse summa partneri kohta.  

 

2. Mõisted 

2.1. Partnerlusperiood – periood, mis sätestatakse ministri käskkirjaga, mille kestel 

ühendus on ministeeriumi strateegiline partner ja mille kestel toetab ministeerium 

ühenduse tegevust 

2.2. Tegevustoetus – rahastamisliik, millega ministeerium toetab partneri tegevust ja 

arengut tervikuna, eesmärgiga säilitada või tõsta toetuse saaja võimekust. 

2.3. Strateegiliste partnerite komisjon – ühenduse tegevusvaldkonnaga seotud komisjon 

strateegilise partneri leidmise ja läbirääkimiste pidamise protsessi korraldamiseks, 

mis moodustatakse haridus- ja teadusministri poolt. 

  



3.  Strateegilisele partnerile kohaldatavad tingimused 

3.1. Strateegiliseks partneriks võib määrata ja tegevustoetust eraldada ühendusele, mis 

on: 

3.1.1. katusorganisatsioon ehk mitmeid ühendusi liitev organisatsioon, millel on 

aktiivne liikmeskond ja mis osaleb aktiivselt esindatavate ühenduste 

huvikaitses või 

3.1.2. oma tegutsemisvaldkonnas ainsana tegutsevad ühendused või ühendused, 

mis on ainsana võimelised panustama tegevusvaldkonna strateegiliste 

eesmärkide saavutamisse või   

3.1.3.  ministeeriumi pikaajalised partnerid, kelle tegevus toetab käesoleva 

käskkirja punktis 1.3. nimetatud eesmärkide saavutamist või 

3.1.4.  võrreldes teiste ühenduse tegutsemisvaldkonnas tegutsevate ühendustega 

jätkusuutlikumad ja võimekamad strateegiliste eesmärkide elluviimiseks.  

3.2. Ühendus peab vastama järgmistele tingimustele: 

3.2.1.  Ühenduse  põhikirjalised eesmärgid või põhitegevus peab kuuluma alus-, 

üld-, kutse- või kõrghariduse, teaduse, noorte- või keelepoliitika valdkonda; 

3.2.2.  Tegemist ei ole erakonna, äri- ega ametiühinguga; 

3.2.3.  Ühendusel ei ole riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud, kui see 

on ajatatud;  

3.2.4.  Ühenduse suhtes ei ole alustatud likvideerimis- või pankrotimenetlust; 

3.2.5.  Ühendus on nõuetekohaselt täitnud varem sõlmitud riigieelarvelise toetuse 

lepinguid; 

3.2.6. Ühenduse tegevus on avalik ning tema majandusaasta aruanded on 

tähtaegselt esitatud avalikku registrisse. 

 

4. Strateegiliste partnerite valimine läbirääkimiste teel 

4.1. Strateegilised partnerid valitakse tuginedes vajadusele tegevuste elluviimise järele, 

mis toetavad ministeeriumi valitsemisala valdkondade strateegiliste eesmärkide 

täitmist lähtuvalt käesoleva käskkirja punktile 1.3. 

4.2. Strateegiliste partneri valimist korraldab ja partnerlussuhte jätkamise põhjendatust 

hindab haridus- ja teadusministri moodustatud strateegiliste partnerite komisjon 

(edaspidi komisjon). 

4.3. Komisjonis osalevatele isikutele kohaldub korruptsioonivastase seaduse §-st 11 

tulenev toimingupiirang, sealhulgas keeld teha toiminguid või otsuseid seotud 

isikutega korruptsioonivastase seaduse § 7 lõike 1 mõttes. 

4.4. Komisjon teeb eelvaliku strateegilistest partneritest läbirääkimiste järgselt, mille 

raames selgitatakse välja ühenduse tegevuse põhisuunad, planeeritavad tegevused 

järgmiseks partnerlusperioodiks, ühenduse täpsemad tegevused ning eeldatav 

toetussumma.  

4.5. Komisjon hindab muuhulgas, kas toetuse puhul võib tegu olla ühendusele antava 

riigiabiga lähtuvalt konkurentsiseadusest. 

4.6. Läbirääkimiste tulemustest lähtuvalt teeb komisjon põhjendatud ettepaneku 

strateegiliste partnerite ja neile eraldatava toetussuma kinnitamiseks ministrile. 

4.7. Minister kinnitab käskkirjaga strateegilised partnerid, neile eraldatavad 

toetussummad ning vajadusel läbirääkimiste tulemusel põhinevad tingimused, 

milleks strateegiline partner tegevustoetuse saamisel kohustub. 

4.8. Läbirääkimiste tulemusel põhinevad tingimused allkirjastavad partner ja 

ministeeriumi allkirjaõiguslik esindaja läbirääkimiste kokkuleppes. 



4.9. Läbirääkimiste kokkuleppes sisalduvad vähemalt partneri vastava aasta 

kavandatud tegevused või eesmärgid, aruandluse kohustused ning partneri 

kinnitus, et ta kohustub järgima ministri toetuse eraldamise käskkirjas sätestatud 

tingimusi. 

 

5. Toetuse väljamaksmine 

5.1. Toetuse väljamaksmise eelduseks on partneri ja ministeeriumi allkirjaõigusliku 

esindaja poolt allkirjastatud läbirääkimiste kokkulepe. 

5.2. Läbirääkimiste kokkuleppes lepitakse kokku tingimused, milleks strateegiline 

partner tegevustoetuse kasutamisel kohustub. 

5.3. Ilma läbirääkimiste kokkulepet allkirjastamata ei ole ministri käskkirjaga 

kinnitatud strateegilisel partneril õigus saada tegevustoetust.  

5.4. Ministeeriumi allkirjaõiguslik isik määratakse ministri strateegiliste partnerite 

kinnitamise käskkirjas. 

 

6. Aruandlus  

6.1. Strateegiline partner on kohustatud esitama igal aastal 15. novembriks 

vahearuande, mis kajastab aasta kestel ellu viidud tegevusi ning ministri käskkirjas 

kehtestatud tingimustele vastavust.  

6.2. Partnerlusperioodi viimasel aastal esitab partner 15. novembriks lõpparuande, mis 

kajastab kogu partnerlusperioodi vältel ellu viidud tegevusi ning tegevuste 

tulemusi.  

6.3. Aruanne esitatakse vastava valdkonna eest vastutava osakonna juhatajale, kes 

hindab koos komisjoniga tegevuste vastavust vastava valdkonna strateegilistele 

eesmärkidele, läbirääkimiste kokkuleppele ja ministri käskkirjas kehtestatud 

tingimustele.   

 

7. Tingimuste mittetäitmine ja partnerluse lõpetamine 

7.1. Olukorras, kus partner ei täida käskkirjas ja/või läbirääkimiste kokkuleppes 

sätestatud tingimusi, tema põhitegevused ei ole enam hariduse, teaduse, 

noortepoliitika ega keelevaldkonnas või läheb partneri tegevus muul viisil 

vastuollu ministeeriumi valdkondlike eesmärkidega, on õigus ühendus 

ministeeriumi partnerite hulgast välja arvata või tegevustoetust vähendada. Välja 

arvamine või toetuse vähendamine kinnitatakse ministri käskkirjaga. 

7.2. Välja arvamise ja tegevustoetuse vähendamiseks teeb komisjon ministrile 

põhjendatud  ettepaneku. Muuhulgas lähtub komisjon ettepaneku tegemisel 

käesoleva käskkirja punkti 6 kohaselt esitatud aruandest.  

7.3. Välja arvamise korral ei ole ühendusel õigust saada tegevustoetust väljaarvamisele 

järgnevast kalendriaastast. Toetuse vähendamist rakendatakse toetuse vähendamise 

otsusele järgnevast kalendriaastast. 

7.4. Välja arvamise järgselt, ei ole ühendusel õigust saada strateegilisele partnerile 

ettenähtud tegevustoetus, välja arvamise hetkest alates 2 aasta jooksul. Perioodi 

möödudes hindab komisjon muuhulgas, kas välja arvamise põhjused on ära 

langenud. 

 


