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Haridus- ja Teadusministeeriumi rakendusuuringute  

juhtnõukogu moodustamine 

 

 

Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 2017. a määruse nr 199 “Haridus- ja Teadusministeeriumi 

põhimäärus” § 12 lõigete 1 ja 3 alusel: 

 

1. Moodustan Haridus- ja Teadusministeeriumi rakendusuuringute nõukogu (edaspidi 

nõukogu) tähtajaga kuni 31.12.2021. 

 

2. Kinnitan nõukogu järgmises koosseisus: 

HTMi analüüsiosakonna juhataja, nõukogu esimees; 

HTMi teadusnõunik, nõukogu aseesimees; 

HTMi üldharidus-, kutseharidus-, välishindamis-, kõrgharidus-, täiskasvanuharidus-, 

teadus-, keele-, noorte- ja e-teenuste osakonna esindajad; 

HTMi haldusala asutuste (Rahvusarhiivi, Eesti Noorsootöö Keskuse, Eesti 

Teadusagentuuri, Eesti Keele Instituudi, SA Kutsekoja, SA Archimedese, SA Innove, SA 

HITSA) esindajad; 

 

Välised eksperdid: 

Kristi Vinter  - Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi direktor;  

Reili Argus  - Tallinna Ülikooli eesti keele professor; 

Margus Pedaste, - Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduste valdkonna haridusteaduste 

instituudi haridustehnoloogia professor;  

Kadri Ukrainski -Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, majandusteaduskond, 

teadus- ja innovatsioonipoliitika professor; 

Külli Sarapuu - Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna Ragnar Nurkse 

innovatsiooni ja valitsemise instituudi dotsent; 

Paavo Kaimre  - Eesti Maaülikooli metsandusökonoomika dotsent; 

Hanna-Stella Haaristo - Praxis;  

Kristjan Kaldur  - Balti Uuringute Instituut);  

Janno Järve  - Centar. 

 

2.1. Nõukogu koosseisu kuuluvad välised eksperdid ei esinda oma asutuse või organisatsiooni 

huve vaid täiendavad juhtnõukogu pädevust oma valdkondliku ekspertiisiga. 

 

 

 



 

3. Määran nõukogu ülesanneteks: 

3.1. hinnata ministeeriumi vastutusalas tehtavate ja tellitavate rakendusuuringute esmaseid 

lähteülesandeid, sh anda hinnang uuringute tegemise vajadusele, pakkuda vajadusel 

alternatiivseid lahendusi probleemide lahendamiseks/ küsimustele vastamiseks, anda 

soovitusi metoodika valikuks; 

3.2. hinnata rahvusvahelistes uuringutes osaluse kasulikkust ja vajadust; 

3.3. anda soovitusi ministeeriumi vastutusalas rakendusuuringute läbiviimiseks ja koostööks 

uuringute kavandamisel ja tegemisel, lähtudes muuhulgas valdkonnas ja oma 

institutsioonis (välisekspertide puhul) aktuaalsetest ja olulistest uurimissuundadest ja –

teemadest.  

 

4. Kinnitan nõukogu töökorra (juurde lisatud). 

 

5. Nõukogu töö tehnilise teenindamise ning nõukogu tegevusega seotud kulud  katta 

uuringutes osalemiseks ette nähtud vahenditest: EG10, liik 20, K, AAG1000001, 

tegevusala 09800, cost center KG103041, URG10-uuring. 

 

6. Nõukogu tehniline teenindamine tagada Haridus- ja Teadusministeeriumi 

analüüsiosakonnal. 

 

7. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, 

esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Mailis Reps 

minister 

 

  



Lisa 

KINNITATUD 

haridus- ja teadusministri käskkirjaga  

„Haridus- ja Teadusministeeriumi  

rakendusuuringute juhtnõukogu moodustamine“ 

 

 

 

NÕUKOGU TÖÖKORD 

 

1. Nõukogu tööd juhib esimees või tema äraolekul aseesimees. 

 

2. Nõukogu töövorm on koosolek, mida võib vajadusel läbi viia ka elektroonselt. Nõukogu 

võib oma ülesannete täitmiseks kasutada ka teisi töövorme, mille valiku otsustab komisjon. 
 

3. Nõukogu liikme äraolekul või muul juhul, kui tal pole võimalik oma ülesandeid täita, täidab 
tema ülesandeid isiku nimetatud esindaja. 
 

4. Nõukogu esimehel ja aseesimehel on õigus kutsuda koosolekule täiendavaid eksperte, 
samuti rakendusuuringute lähteülesannete väljatöötajad. 
 

5. Nõukogu koosoleku kutsub kokku ja koosoleku vormi valib esimees või tema äraolekul 
aseesimees vastavalt vajadusele. 

 

6. Nõukogu koosoleku kutsub kokku esimees või tema äraolekul aseesimees vastavalt 

vajadusele. 

 

7. Nõukogu koosoleku päevakorra valmistab ette nõukogu esimees või tema äraolekul 

aseesimees. Koosoleku päevakord koos teiste vajalike materjalidega saadetakse nõukogu 

liikmetele tutvumiseks vähemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist. 
 

8. Nõukogu koosolekute ettevalmistuse ja koordineerimise tagab Haridus- ja 
Teadusministeeriumi analüüsiosakond. 

 

9. Nõukogu tegevuse lõppedes annab esimees või tema äraolekul aseesimees komisjoni 

dokumendid üle Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonnale. 

 

 

 

Aune Valk 

analüüsiosakonna juhataja 


