
„Varustuskindluse tagamine ja ettevõtete tootmisvõimekuste kaardistamine riigile 

elutähtsate kaupade ja teenuste pakkumisel“ 

 

TAOTLUSVOORU ETTEVALMISTAVA KOOSOLEKU 

PROTOKOLL 

  

E-koosoleku toimumisaeg: 09.06.2020, kl 15.00-16.30 

  

 

OSALENUD ORGANISATSIOONID 

  

1.  Eesti Teadusagentuur (ETAg) 

2.  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) 

3.  Maaeluministeerium 

4.  Sotsiaalministeerium 

5.  Terviseamet 

6.  Riigikantselei 

7.  Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) 

7.1. Meresüsteemide Instituut 

7.2. Keemia- ja biotehnoloogia Instituut 

7.3. Logistika ja transpordi Teaduskeskus 

7.4. Ärikorralduse instituut 

8.  Eesti Maaülikool (EMÜ) 

8.1.Polli Aiandusuuringute Keskus 

9.  Eesti Taimekasvatuse Instituut 

10.  Estonian Business School (EBS) 

  

 

PÄEVAKORD 

 

1. Taotlusvooru üldiste tingimuste tutvustamine (probleemid, eesmärgid, oodatavad 

tulemused, valdkonnad ja raamistik, tegevused, ajakava). 

2. Küsimused-vastused. 

 

KOKKUVÕTE 

 

ÜLDINE 

 

1. MKM: uuringute elluviimisel võiks tekkida 3 töörühma, kus toimuks ka rühmade vaheline ja 

teemade ülene suhtlus ning koostöö 

2. ETAg: konkurss avaneb eeldatavalt juuni lõpus ja sulgub augusti lõpus/septembri alguses, 

hindamine viiakse läbi septembris, seega tegevused saaksid alata septembri lõpus. 

  

KÜSIMUSED-VASTUSED 

 

1. Tegemist on sektoripõhiste uuringutega – kuidas mõista antud kontekstis väljendit 

„mudel“[1]? 

 
Eesmärgiks on leida ühisosa – mis on Eestile piisav? Kas seda on võimalik mudeldada?  Riigile 

on vaja erasektoriga suhtlemiseks  selget alust. Mudel - see peaks olema laiahaardeline ja 



universaalne sektorite ülene käsitlus. Võimalik, et parem sõnastus oleks „universaalne 

käsitlus“, mitte „mudel“. 

  

2. Millistel alustel hakkab toimuma konkurss? Mida tähendab - 3 töörühma? 

 

Konkurss avaneb ETIS-es. Taotlusvormi näidis on olemas ETAgi kodulehel 

(https://www.etag.ee/rahastamine/rakendusuuringute-toetused/rita-rakendusuuringud/rita-

strateegilise-ta-tegevuse-toetamine/kasulikke-materjale/). Taotlemiseks moodustatakse 

konsortsiumid, taotluste läbivaatamiseks kutsutakse kokku  hindamispaneel, koostatakse 

retsentsioonid, taotlusi hinnatakse kindlate hindamiskriteeriumide alusel. Taotluste 

ettevalmistamise käigus võivad huvitatud isikud küsida ETA-gilt selgitavaid küsimusi – nii 

küsimused kui ka vastused avalikustatakse konkursiga seotud veebilehel. Peale konkursi 

avamist käib kogu infovahetus ETAg-i kaudu (sh huvitatud isikute ja ministeeriumide vahel). 

Iga projekti elluviimiseks (uuringu teostamiseks) moodustatakse juhtkomisjon, kuhu kuuluvad 

täitjate ja ministeeriumide esindajad. Kuna tegemist ei ole riigihankega, siis on tingimused pisut 

paindlikumad ja teatud piires saab uuringu fookust kohandada töö teostamise käigus 

 
Töörühmad moodustuvad konsortsiumi sees. Töörühmad peaksid katma kõiki valdkondi[2] 

ning peaksid toimuma töörühmade ja teemade ülesed ühisarutelud. 

  

3. Kriisisituatsioon – kas seda tuleb vaadata n-ö koroonakriisi vaates või laiemalt? 

 
Kindlasti laiemalt. Kriis on n-ö taustaks, mis peaks aitama probleemi püstitust paremini mõista. 

  

4. Kas kriisi mõjuhinnangud on vabalt kättesaadavad? Kas on prioritiseeritud ka 

konkreetsemad stsenaariumid, mida tuleks kindlasti sügavuti vaadelda? 

 
Hädaolukorra seaduses on üht-teist toodud, ministeeriumidel on riskianalüüsid, aga see pole 

ainus materjal, millel baseeruda. Ei saa öelda, et täna oleks kindlad valdkonnad või 

stsenaariumid prioritiseeritud. Teatud raporteid saab kätte anda. Kindlasti ei anta välja 

salastatud materjali. Õpitulemused, analüüsid, uuringud – need antakse töö teostajatele kätte. 

  

5. Vesi – läbiv igas valdkonnas. Veevarustuse alternatiivid on väga olulised (jätkuvus, 

kvaliteet), nt terrorirünnaku kontekstis. 

 
Nõustume, NATO poolt on samuti seatud erinevad kriteeriumid nt veevarustuse tagamise osas, 

nendega tuleks arvestada. 

   

6. Uuringutulemuste avaldamine – juurdepääsu ei saa anda infole, mis on 

riigistrateegilises kontekstis oluline. Kuidas saavad nt teadlased kasutada 

uuringute tulemusi? Millised on piirangud? 

 
Kui tekib informatsiooni, mis ei kuulu avalikustamisele, siis seda hoitakse vastava 

ministeeriumi haldusalas. Sellise informatsiooni kasutamise otsustab konkreetse valdkonna eest 

vastutav ministeerium. Teenuslepingus määratakse samuti ära info ja uuringutulemuste 

avalikustamise üldised tingimused 

  

7. Kuidas on läbi mõeldud alamvaldkonnad nt toidu teema juures? Millised 

valdkonnad peaksid olema süvitsi läbi uuritud, kas antakse ette valdkondade 

nimistu? 

https://www.etag.ee/rahastamine/rakendusuuringute-toetused/rita-rakendusuuringud/rita-strateegilise-ta-tegevuse-toetamine/kasulikke-materjale/
https://www.etag.ee/rahastamine/rakendusuuringute-toetused/rita-rakendusuuringud/rita-strateegilise-ta-tegevuse-toetamine/kasulikke-materjale/


 
Hetkel ei ole nii spetsiifiliselt läbi mõeldud. Olulised on valdkonnad/teemad, kus Eesti 

sisevarustuse suutlikkus on madalam. Küsimus - kuidas suudame ise ära majandada välisabita? 

Võiks lähtuda mõistest „esmavajalik“ ehk see, mis on toimetulekuks oluline; tuleb kokku 

leppida, millist mugavustaset me eeldame, kõiki kaubagruppe ei pea ilmselt nö elus hoidma. 

Uuringus tuleks välja tuua ka need kohad/valdkonnad, mis on sisevarustuse osas korras ja kus 

varustuskindlus on hea, seega nende teemadega ei ole vajadust uuringus sügavuti minna. 

 

Täiendav küsimus, seoses lähteülesandes esitatud eesmärgiga. Lähteülesandes käsitletakse 

eesmärgi kirjeldamisel, et luuakse mudel. Arutelu tulemusel leiti, et selle asemel võiks selle 

asendada “ universaalse käsitlusega”. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Koosolekut protokollis Signe Somelar-Erikson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[1] Eesmärgi sõnastus PPP esitluses: „Luua mudel, mis aitab hinnata oluliste ettevõtete toimepidevust 

hädaolukordades ja erikordades“ (protokollija märkus) 



[2] Esmatarbekaubad, toit, ravimid ja iskukaitsevahendid (protokollija märkus) 
 


