
Lisateavet konkursile „Varustuskindluse tagamise analüüs elanikele 

esmavajalikke kaupade ja teenuste pakkumisel“ uurimisettepaneku 

esitamiseks 

 

Tähtaeg: 3. september 2020 

Projekti kestus: 15 kuud 

Projekti eeldatav maksumus: 350 000 eurot (koos käibemaksuga) 

 

• Millised uuringud on varem tehtud varude ja varustuskindluse valdkonnas? Kas uuringu 
tegijatele võimaldatakse nendele andmetele juurdepääs? 
 

Varasemad uuringud varustuskindluse valdkonnas on üldjoontes „asutusesiseseks 

kasutamiseks märkega“ ja nendega on võimalik uuringu tegijal tutvuda hiljem. Mõned 

senised läbiviidud uuringute pealkirjad on: 

1. Varude õiguslik analüüs (Advokaadibüroo NOVE OÜ 2018, tellija Siseministeerium); 
2. Esmatarbekaupade varustuskindluse analüüs (Rahvusvaheline kaitseuuringute keskus 2019, 

tellija Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium); 
3. Riigi toiduvarude korraldus (Rahvusvaheline kaitseuuringute keskus 2019, tellija 

Maaeluministeerium); 
4. Eluks vajalike toiduainete toomine ja kaubandus hädaolukorras (OÜ Eesti uuringukeskus 

2013, tellija Põllumajandusministeerium); 
5. Toiduvajadus kriisi- ja hädaolukordades (Eesti Toitumisteaduse selts 2006, tellija 

Põllumajandusministeerium); 
6. Toiduainete omavaru olemasolu majapidamiste ning elanikkonna toimetulekuoskused kriisi-, 

häda- ja eriolukorras (Eesti Konjuktuuriinstituut 2010, tellija Põllumajandusministeerium); 
7. Toitlustusettevõtete võimekus ohuolukorras toitu valmistada ja elanikke toitlustada (Eesti 

uuringukeskus 2015, Põllumajandusministeerium); 
8. Riigi tervishoiuvarude ekspertanalüüs (ravimite, meditsiiniseadmete ja isikukaitsevahendite 

nimetused ja kogused vältimatu abi tagamiseks hädaolukorras) (Terviseamet, valmib 
eeldatavalt 2020. aasta lõpus). 

 

• Kas ja kuidas on seotud tellitav uuring varude agentuuri loomisega? Kas sellekohast teavet 
antakse ka uurimisettepaneku esitajatele? 
 
Valitsus kiitis 30. juuli 2020 kabinetinõupidamisel heaks majandus- ja taristuministri 

ettepaneku luua hiljemalt 2021. aasta keskpaigaks elanikkonna varustuskindluse tagamiseks 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse Eesti Varude Keskus (EVK). EVK-

sse koondatakse elanikkonna kaitse eesmärgil isikukaitsevahendite, ravimite, 

veterinaarravimite, antidoodide, meditsiinitarvikute, toidu- ja esmatarbekaupade ja 

vedelkütuse hankimise, hoidmise, kvaliteedikontrolli, uuendamise ja jagamise korraldamine. 

Lisaks varude haldamisele vastutaks EVA varude logistika ning varude sektorite 

toimepidevuse analüüside ja seire eest.  



EVK loomise protsess liigub edasi paralleelselt ja vajadusel on võimalik RITA uuringu 

tegijatega teavet jagada jooksvalt. Kuna EVK hakkab mängima tulevikus olulist rolli 

varustuskindluse tagamisel, tuleks läbivalt ka temaga arvestada. 

• Ettevõtjate teabe saamine – mis kujul on selline teave olemas ja milliseid andmeid tuleb 
koguda uuringu käigus? Kas uuringu meeskonnale võimaldatakse ligipääs neile andmetele? 

 
Kui uuringutes on andmed olemas, saab neid ka kasutada. Samas tuleb kindlasti kriitiliselt 
hinnata andmete ajakohasust ja vajadusel täiendav kogumine teha. Valdkonniti võib vajadus 
olla erinev. 

 

• Millal tehakse rahastamisotsus?  
Kuna konkurss sulgub 3. septembril, siis praeguse ajakava kohaselt saab ETAg projektid 
hinnatud vahemikus 24.–29. september. Seejärel tehakse eelotsus ning kui ühele 
uurimisteemale on esitatud rohkem kui üks taotlus, tuleb arvestada ka vaidlustamiseks 
ettenähtud ajaga (kaks nädalat).  
Lepingu sõlmimise kiirus ei sõltu ETAg-ist, kuid üldiselt võib arvestada, uuringu otsus jõustub 
septembri lõpust-oktoobri algusest, mil saab ka tööle hakata.  
 

• Juhul, kui projekti rahastatakse, millal projekt alata saab? 
Kulud on abikõlbulikud otsuse tegemise hetkest, kui taotluse esitav asutus nii lubab. Mõni 
asutus/ülikool ei lase finantsallikat avada ning kulutusi teha enne lepingu. ETAg-i  jaoks on 
kulub abikõlblikud uuringu rahastusotsuse tegemise hetkest.  
  

• Kas juhtkomisjoni liikmed peavad olema eelnevalt kokkulepitud ja liikmete nimed esitatud 
pakkumuses? 
Juhtkomisjoni liikmeid ei pea pakkumuses olema nimetatud – need nimetatakse 
konsortsiumis osalevate asutuste poolt siis, kui projekt on rahastuse saanud. 
 

• Kas projekti raames on lubatud teha allhankeid? 
Jah, allhankimine on lubatud. 
 

• Kas rahastatakse üks suur uuring (kogu planeeritud mahus) või mitu? 
ETAg plaanib kindlasti rahastada vaid ühe, konkursi tingimusele vastava uuringu. 
 

• Kas projekti eelarvesse tuleb arvestada ka asutuse üldkululõiv? Millal/millele rakendub 
käibemaks? 
Jah, eelarvesse tuleb arvestada nii ülikooli/asutuse üldkululõiv kui ka lisada käibemaks. 
Soovitame eelarve koostamisel konsulteerida oma asutuse teadu- ja 
arendusosakonna/grandikeskuse või rahandusosakonnaga. 
 

• Taotluse juurde tuleb lisada "Konsortsiumi lepingu mustand". Kelle käest seda 
dokumentide küsida? 
Konsortsiumi lepingu mustandit tuleks küsida oma asutuse teadus- ja 
arendusosakonnast/grandikeskusest. 
 

• Minu ETIS-e töölauale on tekkinud taotluse link. Kas nüüd on taotlus olemas ka 
konsortsiumi teiste liikmetel töölaualal? 
Taotlused tekivad konsortsiumi teiste liikmete töölauale siis, kui vastutav täitja (konsortsiumi 
juht) need lingid loote. Seda saab teha ETIS-es koondtaotluse lingi alt avanevalt 



„Konsortsium“ sakilt („Lisa uus“). Niipea, kui salvestate, tekib lisatud liikme töölauale 
taotluse link. 
 

• Kas ETIS-es esitatavale taotlusele on vaja kõigi projektis osalevate partnerasutuste allkirja 
või piisab konsortsiumi esindaja kinnitusest?  
Programmi RITA alltaotlusi kinnitavad ainult seotud asutused, kuid koondtaotluse kinnitavad 
kõik konsortsiumis osalevad asutused. Nimekirja, millises järjekorras koondtaotluse 
kinnitamine aset leiab, saab vaadata koondtaotluse esimeselt sakilt. 
 

• Kas esitamine lõpeb 3. septembri tööpäeva lõpus või võib asutuse kinnitus ETIS-es tulla ka 
pisut hiljem? 
Aega taotlust ETIS-es esitada on kuni 3. septembril kell 23.59 – selleks ajaks peab taotlus 
olema saanud kõik nõutud kinnitused. 

 

 

Lisateavet konkursile „COVID-19-ga seotud tegevuspiirangute 

sotsiaalse ja majandusliku mõju ning riigi kriisimeetmete tõhususe 

hindamine elanikkonna sotsiaalmajandusliku heaolu 

maksimeerimiseks“ uurimisettepaneku esitamiseks 

Tähtaeg: 3. september 2020 

Projekti kestus: 18 kuud 

Projekti eeldatav maksumus: 450 000 eurot (koos käibemaksuga) 

 

• Millal tehakse rahastamisotsus?  
Kuna konkurss sulgub 3. septembril, siis praeguse ajakava kohaselt saab ETAg projektid 
hinnatud vahemikus 24.–29. september. Seejärel tehakse eelotsus ning kui ühele 
uurimisteemale on esitatud rohkem kui üks taotlus, tuleb arvestada ka vaidlustamiseks 
ettenähtud ajaga (kaks nädalat).  
Lepingu sõlmimise kiirus ei sõltu ETAg-ist, kuid üldiselt võib arvestada, uuringu otsus jõustub 
septembri lõpust-oktoobri algusest, mil saab ka tööle hakata.  
 

• Juhul, kui projekti rahastatakse, millal projekt alata saab? 
Kulud on abikõlbulikud otsuse tegemise hetkest, kui taotluse esitav asutus nii lubab. Mõni 
asutus/ülikool ei lase finantsallikat avada ning kulutusi teha enne lepingu. ETAg-i  jaoks on 
kulub abikõlblikud uuringu rahastusotsuse tegemise hetkest.  
  

• Kas juhtkomisjoni liikmed peavad olema eelnevalt kokkulepitud ja liikmete nimed esitatud 
pakkumuses? 
Juhtkomisjoni liikmeid ei pea pakkumuses olema nimetatud – need nimetatakse 
konsortsiumis osalevate asutuste poolt siis, kui projekt on rahastuse saanud. 
 

• Kas projekti raames on lubatud teha allhankeid? 
Jah, allhankimine on lubatud. 
 

• Kas rahastatakse üks suur uuring (kogu planeeritud mahus) või mitu? 



ETAg plaanib kindlasti rahastada vaid ühe, konkursi tingimusele vastava uuringu. 
 

• Kas projekti eelarvesse tuleb arvestada ka asutuse üldkululõiv? Millal/millele rakendub 
käibemaks? 
Jah, eelarvesse tuleb arvestada nii ülikooli/asutuse üldkululõiv kui ka lisada käibemaks. 
Soovitame eelarve koostamisel konsulteerida oma asutuse teadu- ja 
arendusosakonna/grandikeskuse või rahandusosakonnaga. 
 

• Taotluse juurde tuleb lisada "Konsortsiumi lepingu mustand". Kelle käest seda 
dokumentide küsida? 
Konsortsiumi lepingu mustandit tuleks küsida oma asutuse teadus- ja 
arendusosakonnast/grandikeskusest. 
 

• Minu ETIS-e töölauale on tekkinud taotluse link. Kas nüüd on taotlus olemas ka 
konsortsiumi teiste liikmetel töölaualal? 
Taotlused tekivad konsortsiumi teiste liikmete töölauale siis, kui vastutav täitja (konsortsiumi 
juht) need lingid loote. Seda saab teha ETIS-es koondtaotluse lingi alt avanevalt 
„Konsortsium“ sakilt („Lisa uus“). Niipea, kui salvestate, tekib lisatud liikme töölauale 
taotluse link. 
 

• Kas ETIS-es esitatavale taotlusele on vaja kõigi projektis osalevate partnerasutuste allkirja 
või piisab konsortsiumi esindaja kinnitusest?  
Programmi RITA alltaotlusi kinnitavad ainult seotud asutused, kuid koondtaotluse kinnitavad 
kõik konsortsiumis osalevad asutused. Nimekirja, millises järjekorras koondtaotluse 
kinnitamine aset leiab, saab vaadata koondtaotluse esimeselt sakilt. 
 

• Kas esitamine lõpeb 3. septembri tööpäeva lõpus või võib asutuse kinnitus ETIS-es tulla ka 
pisut hiljem? 
Aega taotlust ETIS-es esitada on kuni 3. septembril kell 23.59 – selleks ajaks peab taotlus 
olema saanud kõik nõutud kinnitused. 

 


