Lisa 1
KINNITATUD
Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga
„Kantsleri 31. detsembri 2020. a käskkirja nr 412 „Haridus- ja Teadusministeeriumi
2021. aasta tööplaani ja asutuse kaudsete kulude kinnitamine" muutmine"

Haridus- ja Teadusministeeriumi 2021. aasta (arendus)tööplaan
Programm/ Meede/ Ülesanne

Täitja
HTM

Täitja
HARNO

Kaasvastutajad
(HTM ja Harno)

Tähtaeg

Horisontaalne kava Staatus
*progr nimed

Haridus- ja Noorteprogramm
Eesmärk: Eesti inimestel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad teostada end isiklikus elus, töös ja ühiskonnas ning toetavad Eesti elu
edendamist ja üleilmset säästvat arengut. Noore avarad arenguvõimalused, turvatunne ja kindel tugi loovad Eestit, mida noor tahab edasi viia.

*meetmete nimed

Meede 1. Õpivõimalused ja hariduse korraldus
Eesmärk: Õpivõimalused on valikurohked ja kättesaadavad ning haridussüsteem võimaldab sujuvat liikumist haridustasemete ja -liikide vahel.

Tegevus 1.1. Haridusvõrgu korrastamine ja arendamine

*progr nimed
Eesmärk: Demograafiliste muutustega arvestav ja kaasava hariduse põhimõtetest lähtuv koolivõrk, mis tagab võrdse ligipääsu kvaliteetsele haridusele kõigis Eesti piirkondades.

Tallinna Muusika- ja Balletikooli on asutatud
Hariduskeskuste pilootprojekti kontseptsioon on koostatud
Riigigümnaasiumid on avatud Tabasalus ja Saaremaal
TATi "Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020" (määrus kinnitatud
21.05.15) elluviimise raames on ettevalmistatud investeerimisettepanekud vastavalt
KOVidega sõlmitud kokkulepetele

R.Trummal
R.Trummal
R.Trummal
R.Trummal

01.02.2021
31.08.2021
01.09.2021
31.12.2021 tõukef.

HTM hallatavate kutseõppeasutuste arengukavad on koostatud ja kinnitatud

K. Raudsepp

31.12.2021

Uuring "Teise kooli kolmandasse kooliastmesse: erinevat tüüpi algkoolide mõju
õppijate arengule ja koolipersonali kogemused õppijate koolivahetuse toetamisega"
on läbiviidud:
Lähteülesanne on koostatud
Hange on väljakuulutatud
Lõpparuanne on valminud
TAT "Hariduskeskuste piloodid ja rakendamine" on väljatöötatud:
TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas
Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
TATi elluviimisega on alustatud
TAT "Investeeringud kindlate piirkondade põhikoolivõrgu korrastamisse" on
väljatöötatud:

P.Sapp

P.Sapp
P.Sapp
P.Sapp
I.Riisaar
I.Riisaar
I.Riisaar
I.Riisaar
I.Riisaar
I.Riisaar
I.Riisaar
I.Riisaar

TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas
Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
TATi elluviimisega on alustatud
TAT "Väikeinvesteeringud kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks" on
väljatöötatud:

Täidetud

-

uuringud, hanked

R.Trummal
R.Trummal
R.Trummal
R.Trummal
R.Trummal
R.Trummal
R.Trummal
R.Trummal

28.02.2021
15.06.2021
01.12.2021
05.07.2021
01.10.2021
18.10.2021
20.10.2021
22.11.2021
31.01.2022
-

uuringud, hanked
uuringud, hanked
uuringud, hanked
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.

I.Riisaar
I.Riisaar
I.Riisaar
I.Riisaar
I.Riisaar
I.Riisaar
I.Riisaar

R.Trummal
R.Trummal
R.Trummal
R.Trummal
R.Trummal
R.Trummal
R.Trummal

05.07.2021
01.10.2021
18.10.2021
20.10.2021
22.11.2021
31.01.2022
-

tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.

TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas
Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
TATi elluviimisega on alustatud
Ministri määrus "Taastuvenergia lahendused koolides ja TA asutustes" on
väljatöötatud:

I.Riisaar
I.Riisaar
I.Riisaar
I.Riisaar
I.Riisaar
I.Riisaar
I.Riisaar

R.Trummal
R.Trummal
R.Trummal
R.Trummal
R.Trummal
R.Trummal
R.Trummal

05.07.2021
01.10.2021
18.10.2021
20.10.2021
22.11.2021
31.01.2022
-

tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
CO2 vahendid, õigusloome

Eelnõu on esitatud kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud ministrile
Eelnõu jõustub
Ministri määrus "Nüüdisaegsed jäätmete sorteerimissüsteemid haridusasutustes" on
väljatöötatud:
Eelnõu on esitatud kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud ministrile
Eelnõu jõustub
Tegevus 1.2. Ligipääsu tagamine üldharidusele

I.Riisaar
I.Riisaar
I.Riisaar
I.Riisaar

R.Trummal
R.Trummal
R.Trummal
R.Trummal

01.10.2021
13.12.2021
01.01.2022
-

CO2 vahendid, õigusloome
CO2 vahendid, õigusloome
CO2 vahendid, õigusloome
CO2 vahendid, õigusloome

I.Riisaar
I.Riisaar
I.Riisaar

R.Trummal
R.Trummal
R.Trummal

01.10.2021 CO2 vahendid, õigusloome
13.12.2021 CO2 vahendid, õigusloome
01.01.2022 CO2 vahendid, õigusloome

Täidetud

*progr nimed

Eesmärk: luua tingimused koolikohustuse täitmiseks, tagada ligipääs üldharidusele ja vähendada väljalangevust ja õppetöö katkestamist.

Alushariduse seadus on väljatöötatud ja esitatud Valitsusele:
Eelnõu on esitatud kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud Valitsusele

T.Rass

T.Peterson, A. Luik,
U. Rannaääre
T.Peterson
T.Peterson
T.Peterson
T.Peterson

T.Rass
T.Rass
T.Rass
T.Rass
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-

VVTP, õigusloome

31.12.2020
29.10.2021
30.11.2021
01.02.2022

VVTP, õigusloome
VVTP, õigusloome
VVTP, õigusloome
VVTP, õigusloome

Täidetud

Programm/ Meede/ Ülesanne
Eelnõu jõustub

Täitja
HTM
T.Rass

Välja on arendatud võime kriisistruktuurides olevate töötajate lastele lastehoiu
tagamiseks alushariduse seaduse väljatöötamise raames

T.Peterson

Lisaõppe võimaluste loomise kontseptsioon on esitatud kantsleri koosolekule

P.Liblik,
R.Opmann,
I.Kilk

Põhihariduse seaduse eelnõu on väljatöötatud:
Väljatöötamiskavatsus (VTK) on esitatud juhtkonda
VTK on esitatud kooskõlastusele
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud Valitsusele
Eelnõu jõustub
Keskhariduse seadus on väljatöötatud:

L.Põld
L.Põld
L.Põld
L.Põld
L.Põld
L.Põld
L.Põld
R.Opmann
(peavastutaja)
R.Opmann
R.Opmann
R.Opmann
R.Opmann
R.Opmann
R.Opmann
R.Opmann
(peavastutaja)
R.Opmann
R.Opmann
R.Opmann
R.Opmann
P.Sapp
P.Sapp
P.Sapp

Väljatöötamiskavatsus (VTK) on esitatud juhtkonda
VTK on esitatud kooskõlastusele
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud Valitsusele
Eelnõu jõustub
VV määrus "Keskharidusstandard" on väljatöötatud:

Täitja
HARNO

Kaasvastutajad
(HTM ja Harno)
T.Peterson

01.09.2022 VVTP, õigusloome

T.Peterson, I.Riisaar

01.09.2022

Tähtaeg

Horisontaalne kava Staatus

16.03.2021 väljumisplaan

K.Oad

E.Vära

E.Vära

K.Oad

M.Oja, K.Oad,
E.Müil, Ü.Nõmmiste

01.12.2021
01.02.2022
01.05.2023
01.06.2023
01.09.2023
01.09.2024
-

õigusloome
õigusloome

01.12.2021
01.02.2022
01.05.2023
01.06.2023
01.09.2023
01.09.2024
-

õigusloome

õigusloome
õigusloome
õigusloome
õigusloome
õigusloome
õigusloome

õigusloome
õigusloome
õigusloome
õigusloome
õigusloome
õigusloome

õigusloome
õigusloome
õigusloome
õigusloome
uuringud, hanked
uuringud, hanked
uuringud, hanked
*progr nimed
Eesmärk: Luua Eesti elanikkonnale nende vajadustele ja võimetele vastavad kvaliteetsed, paindlikud ja mitmekesiste valikutega kutseõppe võimalused, mis vastavad tööturu arenguvajadustele.

Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud Valitsusele
Eelnõu jõustub
Uuring "Lapsevanema soovil koduõppe valik ja korraldus" on valminud:
Hange on väljakuulutatud
Lõpparuanne on valminud
Tegevus 1.3. Ligipääsu tagamine kutseõppele

Kutseõppeasutuse seadus on muudetud:
Väljatöötamiskavatsus (VTK) on esitatud juhtkonda
VTK on esitatud kooskõlastusele
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud Valitsusele
Eelnõu jõustub
VV määruse "Kutseharidusstandard" muutmise eelnõu on väljatöötatud:
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu esitamine kooskõlastusele
Eelnõu on esitatud Valitsusele
Eelnõu jõustub
Kaardistatud on õppetoetuste maksmise vajadus kutsehariduses suvekuudel seoses
COVID-19 tingitud õppetöö perioodi pikenemisega

T.Tiko
T.Tiko
T.Tiko
T.Tiko
T.Tiko
T.Tiko
T.Tiko
T.Tiko
(peavastutaja)
T.Tiko
T.Tiko
T.Tiko
T.Tiko
T.Tiko

01.12.2023
01.02.2024
01.06.2024
01.09.2024
31.01.2021
31.08.2021

Ü.Nõmmiste

Ü.Nõmmiste

Täidetud

K.Oad
K.Oad
K.Oad
K.Oad
K.Oad
K.Oad
K.Oad
K.Oad

01.12.2021
01.02.2022
01.05.2023
01.06.2023
01.09.2023
01.09.2024
-

õigusloome
õigusloome
õigusloome
õigusloome
õigusloome
õigusloome
õigusloome
õigusloome

K.Oad
K.Oad
K.Oad
K.Oad
R.Trummal

01.12.2023
01.02.2024
01.06.2024
01.09.2024
15.10.2021

õigusloome
õigusloome
õigusloome
õigusloome
väljumisplaan

Täidetud

Tegevus 1.4. Ligipääsu tagamine kõrgharidusele

*progr nimed
Eesmärk: tagada igale motiveeritud ja võimekale üliõpilaskandidaadile ligipääs kvaliteetsele, paindlikule ja mitmekesiste valikutega ning tööturu arenguvajadusi arvestavale
kõrgharidusõppele.

Õppetoetuste ja õppelaenu seadus on muudetud seoses doktoriõppe reformiga ja
õppelaenu tingimuste muutmisega on esitatud Valitsusele

A.Padar

Eelnõu on esitatud Valitsusele
Eelnõu jõustub
Analüüs ja ettepanekud kõrghariduse rahastamise põhimõtete kohta on esitatud
Valitsusele ja seal heakskiidetud
Koolipsühholoogide kutseaasta on käivitatud:

A.Padar
A.Padar
M.Haidak

-

K. Oad

VVTP, õigusloome

30.08.2021 VVTP, õigusloome
01.09.2022 VVTP, õigusloome
30.11.2021 VVTP
väljumisplaan

T.Haidak

K.Raudmäe,
T.Haidak, P.Liba,
A.Luik

Toetuse andmise tingimused on ülikoolidega läbi räägitud

P.Liba

K.Raudmäe

31.03.2021 väljumisplaan

Lepingud ülikoolidega on sõlmitud

K.Raudmäe
(peavastutaja)

P.Liba

30.06.2021 väljumisplaan

M.Haidak

I.Dubolazov,
A.Adamson, L.Põld,
R.Tamm, K.Oad,
T.Haidak

31.12.2021

2022-2024 halduslepingud ülikoolidega on sõlmitud
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-

Täidetud

Programm/ Meede/ Ülesanne
Ministri 27.08.2019 määrus nr 42 "Tulemusrahastamisel arvesse võetavate
tulemusnäitajate täpsustused, nende osakaalud ja tulemusrahastamise arvestamise
alused ning doktoriõppe tulemustasu määr ja arvutamise kord" on muudetud seoses
tulemusnäitajate ülevaatamisega uue haridusvaldkonna arengukava kinnitamisel
Kaardistatud on õppetoetuste maksmise vajadus kõrghariduses suvekuudel seoses
COVID-19 tingimutud õppetöö perioodi pikenemisega

Täitja
HTM
K.Raudmäe

Täitja
HARNO

Kaasvastutajad
(HTM ja Harno)

Tähtaeg

Horisontaalne kava Staatus

31.10.2021

01.06.2021 väljumisplaan

A.Padar

Tegevus 1.5. Täiskasvanuhariduse arendamine, õppimisvõimaluste loomine ja täiskasvanuõppe populariseerimine

*progr nimed
Eesmärk: Paranenud on täiskasvanute ligipääs õppija huvidest ja võimetest lähtuvale, tema arengut toetavale ja tööturu vajadustega arvestavale kvaliteetsele mitteformaalsele õppele.
Koostöövormid on parandanud täiskasvanute teadlikkust elukestvast õppest ja õppimisvõimalustest.
2021. aasta täiendkoolituse riiklik koolitustellimus COVID-19 mõjude
M.Tatrik
30.04.2021 VVTP

Täidetud

leevendamiseks on esitatud ministrile
Analüüs ja ettepanekud digi- ja rohepöördeks vajalike oskustega tööjõu tagamise
ning teadmusbaasi arendamise kohta on esitatud Valitsusele ja seal heakskiidetud

M.Tatrik

Kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele esitatav täienduskoolituse RKT on
K.Solmann
ettevalmistatud: 2022. aastaks esitatava täienduskoolituse RKT käskkirjade eelnõud
on ettevalmistatud

K.All,
T.Tiko, K.Pihor,
M.Haidak

31.10.2021 VVTP

T.Haidak

20.12.2021

Täienduskoolituse kvaliteediarendus:
TÄKSi VTK on esitatud majavälisele kooskõlastusele
TÄKSi ja täienduskoolituse standardi eelnõu on väljatöötatud
Täiskasvanute oskuste digiloo esialgsed põhimõtted on väljatöötatud (sisendina uue
perioodi ESF dokumentidesse ning vajadusel TäKSi eelnõusse)

T.Haidak
T.Haidak
M.Tatrik
M.Tatrik
(peavastutaja)

Mikrokvalifikatsioonide kontseptsioon on väljatöötatud:

K.All

R.Opmann, M.Haidak

K.All

E.Trumm

30.04.2021 uuringud, hanked

K.All

R.Opmann,
M.Haidak

31.10.2021

M.Tatrik
(peavastutaja)
M.Haidak,
T.Tiko
E.Trumm
E.Trumm

K.Oad, K.All

31.05.2022 VVTP

Uuring "Mikrokvalifikatsioonide rakendamise vajadus ja võimalused Eesti
haridus- ja kutsesüsteemis" on läbi viidud
Kontseptsiooni on sõnastatud
Analüüs ja ettepanekud kõrg- ja kutsehariduses mikrokvalifikatsioonide
väljatöötamise kohta on esitatud ministrile

PIAAC uuringu II voor on läbiviidud:
Ettevalmistustööd küsitlusvahendite testimiseks on lõpetatud
Küsitlusvahendid on testitud ehk prooviküsitlus on läbiviidud
Põhiuuring on ettevalmistatud
Põhiuuring on läbiviidud
Tegevus 1.6. Hariduse rahvusvahelise konkurentsivõime edendamine

M.Püüa

A.Toom
A.Toom, K.Solmann,
T.Kiilo

31.03.2021
31.12.2022
31.12.2021

Täidetud

-

uuringud
31.03.2021 uuringud

Täidetud

Täidetud

30.10.2021 uuringud
30.07.2022 uuringud
31.12.2024 uuringud

E.Trumm
E.Trumm
E.Trumm

*progr nimed

Eesmärk: Eestis antav haridus on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline

Haridusekspordi strateegiline tegevuskava on esitatud ministrile

L.LimperkKütaru
(peavastutaja)

Haridusturunduse alased eesmärgid ja tegevusplaan on väljatöötatud

H.Aru-Chabilan B.Lao

30.09.2021 VVTP

H.Aru-Chabilan L.Limperk-Kütaru,
(peavastutaja) B.Lao

30.06.2021

Kutsehariduse rahvusvahelistumise toetamise meetmed ja indikaatorid on
väljatöötatud ja kinnitatud

T.Tiko
(peavastutaja)

H.Aru-Chabilan

01.09.2021

Kõrghariduse rahvusvahelistumise toetamise põhimõtted on väljatöötatud ja
kinnitatud

M.Haidak
(peavastutaja)

H.Aru-Chabilan

31.12.2021

Kristjan Jaagu mobiilsusprogramm (kõrgharidus) on kinnitatud
Uuringu "Eurostudent 2018-2021" Eesti analüüsid ja rahvusvahelised andmed on
avaldatud

A.Padar
J.Pukk

31.12.2021
31.05.2021 uuringud

Meede 2. Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad

Täidetud

*progr nimed

Eesmärk: Eestis on pädevad ja motiveeritud õpetajad ja koolijuhid, mitmekesine õpikeskkond ning õppijast lähtuv õpe.

Uuring "Õppijast lähtuv õpe ja paindlikud õpiteed: Teoreetilised alused ja
rakendamise võimalused eesti haridussüsteemis" on läbiviidud:
Konkurss on läbiviidud
Lõppraport on valminud
Eriolukorrast tingitud distantsõppe kogemused ja mõju Eesti haridussüsteemile

I.Henno
(peavastutaja)
M.Linde

-

uuringud

I.Henno

25.01.2021 uuringud

I.Henno
I.Henno

31.07.2024 uuringud
30.06.2021 uuringud

Tegevus 2.1. Õppekava ja koolikorralduse arendustegevused

*progr nimed

Eesmärk: Õppekavade arendamisel ja rakendamisel lähtutakse nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetest ning toetatakse nutika õppevara ja metoodika kasutamist õppes. Üldhariduskoolide ja
kutseõppeasutuste digitaristu toetab õppimist ja õpetamist, hariduse valdkonna infosüsteemid on koosvõimelised ja vastavad kasutajate vajadustele.
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Täidetud

Täitja
HTM
TAT "Teaduspõhine õppekavade ja õppevara arendamine ning rakendamine ja
L.Põld
õppekvaliteedi hindamine, personaalsed õpiteed ja õpianalüütika" on väljatöötatud: (peavastutaja)
Programm/ Meede/ Ülesanne

TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas
Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
suunamiseks
TATi elluviimisega on alustatud
sh põhikooli ja gümnaasiumi õppekavaga seotud ülesanded
Analüüs ja ettepanekud põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi riikliku
õppekava muutmise kohta on esitatud ministrile

Täitja
HARNO
K.Oad

Kaasvastutajad
(HTM ja Harno)
R.Opmann,
loodud meeskonnad
alateemade lõikes
(õppekavade
arendamine, kutse- ja
keskhariduse taseme
õppe kvaliteedi
hindamine ja kvaliteedi
tagamise süsteemi
arendamine, õppevara
arendamine (sh testid),
õpianalüütika ja
personaalsed õpiteed) vt
nimeliselt märkuste
lahtrist.

Tähtaeg

Horisontaalne kava Staatus

-

tõukef.

tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.

L.Põld
L.Põld
L.Põld
L.Põld
L.Põld

vt pearida
vt pearida
vt pearida
vt pearida
vt pearida

30.06.2021
01.03.2022
31.03.2022
15.04.2022
30.06.2022

L.Põld

vt pearida

01.09.2022 tõukef.

M.Linde (põhik), K.Oad, E.Müil
M.Oja (gümn)
(peavastutajad)

30.11.2021 VVTP, õigusloome

Meediapädevuse Valge paber on koostatud

B.Järvet
(peavastutaja)

H.LiivTellmann

31.12.2021

PISA 2022 eeluuring on läbiviidud

M.Kitsing

G.Tire
(peavastutaja)

30.06.2021 uuringud

ICCS 2022 - IEA kodanikuhariduse uuring on läbiviidud:
Uuringu läbiviimine on ettevalmistatud
Põhiuuring on läbi viidud ja analüüsi I etapp tehtud
Analüüsi II etapp tehtud ja lõppraport koostatud
TALIS 2024 uuring on läbi viidud ja rahvusvaheline lõppraport on valminud
Erinevate riikide üldkeskhariduse ja kutseõppe integreeritud mudelite võrdleva
analüüsi lõpparuanne on valminud
sh alushariduse õppekavaga seotud ülesanded
VV määrus „Alushariduse riiklik õppekava” on väljatöötatud ja esitatud Valitsusele:

I.Henno
I.Henno
I.Henno
I.Henno
E.Juurmann
M.Tikerpuu

M.Oja
M.Oja
M.Oja
M.Oja

T. Rass

T.Peterson

Eelnõu on esitatud kooskõlastamisele

T. Rass

T.Peterson

01.05.2021 VVTP, õigusloome

Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud Valitsusele

T.Rass
T.Rass
T.Rass

T.Peterson
T.Peterson
T.Peterson

29.10.2021 VVTP, õigusloome
30.11.2021 VVTP, õigusloome
01.02.2022 VVTP, õigusloome

T.Peterson

01.09.2023 VVTP, õigusloome
31.12.2021

Eelnõu jõustub
Lapse (5 a) arengu hindamise vahend on piloteeritud ja esmased koolitused
lasteaedadele on läbi viidud

T.Rass
T.Peterson

OECD alushariduse pilootuuringu "International Early Learning (for Child Wellbeing)" eelanalüüs on tehtud

T.Peterson

sh õppekeskkonna arendamisega seotud ülesanded
Rahuloluküsitlused õpilastele alushariduses, üldhariduses ja kutsehariduses on
läbiviidud
Uuring „Tajutud kiusamise olemus ja mõju haridusasutustes,
kiusamisennetusprogrammide ja sarnaste sekkumiste mõju sellele“ on läbiviidud:

A-M.Meesak
(peavastutaja)

31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2025
31.03.2021

-

uuringud
uuringud
uuringud
uuringud
uuringud
uuringud

Täidetud

VVTP, õigusloome
Täidetud

31.12.2021 uuringud

30.11.2021 uuringud

C.Aasamets
B.Järvet

J.Rakaselg

-

uuringud, hanked
uuringud, hanked
uuringud, hanked
uuringud, hanked
uuringud, hanked
uuringud, hanked

Täidetud

Hange on välja kuulutatud
Lõpparuanne on valminud
Uuring "Õppekeskkonna ja õpetamisstrateegiate mõju poiste ja tüdrukute
Lähteülesanne on koostatud
Hange on välja kuulutatud

U.Jaagusoo
J.Rakaselg
A.Soodla
A.Soodla
A.Soodla

31.01.2021
15.02.2022
01.07.2021
01.08.2021

Lõpparuanne on valminud
sh õppevara ja hindamisega seotud ülesanded
Meede koolide, õpetajate ja õpilaste digivõimekuse suurendamiseks (esitatakse
ministrile)

A.Soodla

01.12.2021 uuringud, hanked

L.Põld, T.Haidak

30.04.2021 VVTP

Täidetud

Meede reaalainete vastu huvi suurendamiseks ning programmeerimise ja robootika
õpetamiseks algklassides (esitatakse ministrile)

L.Põld, R.Tamm

30.04.2021 VVTP

Täidetud

Õppe personaliseerimiseks vajaliku õpiraja taristu tervikanalüüs ja õpianalüütika
katseprojekt on valminud ja esitatud ministrile:
HTM ja Harno ühine kompetentsipõhine meeskond masinloetava
M.Linde
teadmusgraafi loomiseks üldhariduskooli loodusainete valdkonnas on loodud
ja täistööaja põhine tööplaan koostatud

M.Püüa
K.Oad
(peavastutaja)
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31.08.2022 VVTP
M.Püüa, A.Püüa

31.05.2021 VVTP

Programm/ Meede/ Ülesanne
Koostatud on teadmusgraafi koostamise juhendmaterjalid, mis vastavad uue
õppekava arendamise põhimõtetele
Koostatud on üldhariduskooli loodusainete õpiväljundite teadmusgraaf,
millega on seotud nõuetele vastav e-õppematerjal ja e-testid
Loodusainete teadmusgraafi koostamise ja realisatsiooni kogemuse põhjal on
tehtud õpiraja taristu alusstruktuuri arendamise, haldamise ja kasutatavuse
analüüs
Õpianalüütika katseprojekt on läbi viidud loodusainete teadmusgraafi toel
(21/22 II poolaasta)
Õppe personaliseerimiseks vajaliku õpiraja taristu tervikanalüüs on läbiviidud
reaalsete õpiandmete ja teadmusgraafi kasutamise põhjal
Ministri määruse „Õppekirjandusele esitatavad nõuded, õppekirjanduse
retsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad miinimumnõuded ning riigi poolt
tagatava minimaalse õppekirjanduse liigid klassiti ja õppeaineti” on uuendatud
seoses õppekirjanduse reguleerimisala ulatuse (nt õppekirjanduse liigid sh digi),
sisuliste ja tehniliste nõuete kaasajastamisega.

Täitja
HTM
M.Linde
M.Linde
M.Linde
M.Linde
M.Linde
K.Musting
(peavastutaja)

Täitja
HARNO
H.Pakk
(peavastutaja)
H.Pakk
(peavastutaja)
H.Pakk
(peavastutaja)
H.Pakk
(peavastutaja)
M.Püüa
(peavastutaja)
K.Oad,
M.Puumeister

Kaasvastutajad
(HTM ja Harno)
P.Küngas

Tähtaeg

Horisontaalne kava Staatus

31.08.2021 VVTP

V.Roosioks; L.Varend 01.11.2021 VVTP
V.Roosioks;
L.Varend; P.Küngas

01.12.2021 VVTP

P.Küngas

15.06.2022 VVTP

H.Pakk

31.08.2022 VVTP

K.Ruul

-

õigusloome

K.Musting

K.Ruul

30.11.2021 õigusloome

Eelnõu on esitatud kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud ministrile kinnitamiseks
Digitaalse õppekirjanduse kättesaadavuse tagamise 2021+ jätkamise kontseptsioon
on koostatud (post ESF), sh on hinnatud kehtiva hankelepingu pikendamise
vajadust/võimalust

K.Musting
K.Musting
K.Musting,
K.Ruul

K.Oad
(peavastutaja)

K.Ruul
K.Ruul
K.Vinter-Nemvalts

31.12.2021 õigusloome
28.02.2022 õigusloome
14.08.2021

Õppekirjanduse register on loodud

K.Ruul
(peavastutaja)

K.Oad,
M.Puumeister

K.Musting

01.09.2022

Põhi-, üldkesk- ja kutsehariduse õppevara (sh digiõppevara) arengusuunad on
väljatöötatud

K.Ruul
(peavastutaja)

K.Oad,
M.Puumeister

K.Musting

30.12.2021

Avatud taotlusvoor "Klass+ III" on käivitunud:
Taotlusvoor on väljakuulutatud
Projektid on käivitunud

K.Ruul
K.Ruul
K.Ruul
(peavastutaja)

Avatud taotlusvoor "Digitaalne õppevara - nutikas õppimine" on käivitunud:
Taotlusvoor on väljakuulutatud
Projektid on käivitunud

K.Ruul
K.Ruul
K.Ruul
(peavastutaja)

Eelnõu on esitatud juhtkonda

Uuring "DigiEfekt: Digitaalse õppevara kasutamise mõju õppimisele ja õpetamisele K.Musting
Eesti põhihariduse näitel" on läbi viidud
Uuringu "Õppekorralduse võimalused ja riskid üks-ühele seadmekasutusega"
lõpparuanne on valminud
Uuringu "Muu kodukeelega laste eesti õppijakeele alusuuring" lõpparuanne on
V.Jõemets
valminud
Digitund: Interaktiivsete õppematerjalide koostamine matemaatikas põhikooli 3.
astmele ja gümnaasiumiastmele:

Hange on välja kuulutatud

Riiklikule õppekavale vastavat interaktiivset videomaterjali on piloteeritud;
kasutuselevõttu toetavates tegevustes on kokku lepitud
HEV õppevara 5+1 (LÕK + TÕK) uued digiõpikud on koostatud
E-koolikoti raamistikuvahetus (otsingusüsteemi, kustutusfunktsioonide jne
arendamine, mis tagavad kvaliteetse õppevara parema leitavuse) on läbiviidud

M.Puumeister,
D.Kaarlõp,
T.Putnik

30.06.2021
30.10.2021

M.Puumeister,
D.Kaarlõp,
T.Putnik

14.07.2023 uuringud
30.06.2023 uuringud

A.Hiio

30.09.2024 uuringud

K. Musting
D.Kaarlõp
(põhik),
K.Ruul (gümn)
(peavastutajad)
K.Musting
(põhik), K.Ruul
(gümn)

-

väljumisplaan, hanked

30.04.2021 väljumisplaan, hanked Täidetud

K.Musting
(põhik), K.Ruul
(gümn)
K.Musting
K.Paist
(peavastutaja)

31.12.2021 väljumisplaan, hanked

K.Ruul

30.09.2021

31.08.2023

L.Soosuu
(peavastutaja)

väljumisplaan

Täidetud

A.Püüa
A.Püüa
A.Püüa
(peavastutaja)

31.03.2021 väljumisplaan
30.04.2021 väljumisplaan
väljumisplaan
-

Täidetud
Täidetud

A.Püüa, A.Ots

31.03.2021 väljumisplaan

Täidetud

E-sisseastumistestid on arendatud 2021/22 õa. gümnaasiumidesse sisseastumiseks:

A.Püüa

EIS on e-sisseastumistestide korraldamiseks arendatud
Koolid on sisseastumistestide korraldamisel toetatud
Diagnostilised/ lähtetaseme testid on koostatud õpilaste hetketaseme hindamiseks:

Lähteülesanne ja rahastamispõhimõtted on kokku lepitud

30.06.2021
30.10.2021

P.Kõiv

P.Kõiv
(peavastutaja)

10 esimest testi on kasutusvalmis ja edasised rahastamispõhimõtted otsustatud

A.Ots
(peavastutaja)

-

A.Püüa

31.12.2021

väljumisplaan

sh kvaliteedi arendamine ja hindamine
Arendusprogrammid raskustes olevates koolides on käivitunud:

M.Kitsing

-
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väljumisplaan

Programm/ Meede/ Ülesanne
Programmi kontseptsioon on välja töötatud
Arendusprogramm on väljatöötatud ja esimesed koolid välja valitud

Täitja
HTM
M.Kitsing
M.Kitsing

TAT "Kvaliteedi ja innovatsiooni juhtimine kohalikes omavalitsustes ja
haridusasutustes" on väljatöötatud:

K.Hollo

TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas
Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
TATi elluviimisega on alustatud
Kõrgharidusõppe kvaliteedi tagamise raames on kõrgharidusstandard õpiväljundite
kaasajastamiseks ülevaadatud ning vajadusel on esitatud ettepanekud määruse
muutmiseks
sh e-teenuste arendamineja IKT tegevuste koordineerimine
HTM valitsemisala andmehalduse kontseptsioon, sh õiguslik analüüs seoses EL
andmekaitse määruse nõuetega, on väljatöötatud:
Andmehalduse kontseptsioon on valminud
Õiguslik analüüs seoses EL andmekaitse määruse nõuetega on valminud
Andmestike andmekirjeldus ja valdkondlik märksõnastik on valminud
EHISe põhimääruse (VV määrus) muutmine tulenevalt õigusaktide ning EHIS2
ärianalüüsi muudatustest

K.Hollo
K.Hollo
K.Hollo
K.Hollo
K.Hollo
K.Hollo
M.Haidak

Eelnõu on esitatud majasisesele kooskõlastusele
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud Valitsusele
Eelnõu jõustub
EHIS2 arendamine, sh II arendusetapi (õppe- ja koolitusasutuste moodul) valmimine
Valminud on Haridussilma edasiarendused, sh sisse logitava keskkonna ja
tulemuslikkuse vaadete analüüs, disain ja arendus, avaliku disaini muudatused ja
aruannete täiendamine.
Tegevus 2.2. Võrdsete võimaluste tagamine hariduses

Täitja
HARNO

Kaasvastutajad
(HTM ja Harno)

Tähtaeg

Horisontaalne kava Staatus

31.07.2021 väljumisplaan
01.08.2021 väljumisplaan

L.Veski

T.Kiilo

L.Veski

-

tõukef.

30.06.2021
01.09.2021
01.10.2021
15.10.2021
01.12.2021
31.01.2022
31.12.2021

tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.

-

L.Veski
M.Mölder

31.12.2021
31.12.2021
31.12.2022
õigusloome
-

M.Mölder

01.02.2021 õigusloome

M.Mölder
M.Mölder
M.Mölder
M.Mölder
K.Varjo
M.Reiljan

21.06.2021
15.07.2021
13.08.2021
01.09.2021
31.12.2021
31.12.2021

M.Püüa

Täidetud

õigusloome
õigusloome
õigusloome
õigusloome

*progr nimed

Eesmärk: õppekorralduses arvestatakse õpilaste individuaalseid arenguvajadusi.

Uuringu "Muutuvast tööturust ja kasvavast rändest tulenevad võimalused ja
väljakutsed haridus-, tööturu- ja sotsiaalsüsteemis" aruanne on valminud

T.Kiilo

Keeleõppetoetuste võimalikud mudelid koos mõjuanalüüsidega on välja töötatud

A.Endjärv
(peavastutaja)

Eestikeelse hariduse tegevuskava on esitatud ministrile:
Tegevuskava kontseptsioon on esitatud juhtkonda
Meede eestikeelses koolis muukeelse õppija toetamiseks on esitatud ministrile

I. Dubolazov
I. Dubolazov
I. Dubolazov

31.01.2021 uuringud
K.Oad

Täidetud

30.10.2021
T.Baum-Valgma

30.11.2021 VVTP
31.08.2021 VVTP
29.04.2021 VVTP, 100 p,

Täidetud

väljumisplaan

Eestikeelse õppematerjali muukeelsele õpilasele diferentseerimise juhend on
väljatöötatud

A.Endjärv

Muu emakeelega õppija eestikeelses koolis koolitusmoodul on valmis

A.Endjärv

Meede kvalifitseeritud lisaõpetaja palkamise toetamiseks lasteaedades on esitatud
"+1 eestikeelne õpetaja koolis ja lasteaias" programm on laienenud
Kaardistatud on haridusliku erivajadusega õpilase haridustasemete vahelise
liikumise takistused ning selle baasil koostatud tegevuskava takistuste
kõrvaldamiseks

I. Dubolazov
V. Jõemets
P. Liba
(peavastutaja)

Riigikontrolli kontrollaruandest „Hariduse tugiteenuste kättesaadavus“ lähtuvalt on P.Liba
koostatud tegevuskava
(peavastutaja)
TAT "Eesti keele õpe rändetaustaga ja muu emakeelega inimestele" on
H.Karu
TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas
H.Karu
Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
H.Karu
Eelnõu on esitatud juhtkonda
H.Karu
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
H.Karu
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
H.Karu
TATi elluviimisega on alustatud
H.Karu
TAT "Hariduse tugiteenused" on väljatöötatud:
P.Liba
TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas
P.Liba
Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
P.Liba
Eelnõu on esitatud juhtkonda
P.Liba
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
P.Liba
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
P.Liba
TATi elluviimisega on alustatud
P.Liba
Tegevus 2.3. Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu toetamine

U. Rannaääre
(peavastutaja)

K.Musting, A.Soodla

U.Rannaääre
(peavastutaja)

01.09.2021
01.09.2021

A.Luik

29.04.2021 VVTP, 100 p
31.12.2021
31.10.2021

N.Labi

01.10.2021
R.Kask

M.Tikerpuu

30.06.2021
03.01.2022
15.02.2022
01.03.2022
31.03.2022
31.05.2022
30.06.2021
01.08.2022
15.09.2022
30.09.2022
30.11.2022
01.01.2024

Täidetud
Täidetud

tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
*progr nimed

Eesmärk: Tagatakse kvalifitseeritud õpetajate ja haridusasutuste juhtide järelkasv ning paindlikud võimalused ametisse asumisel.

Meetmed ja tegevuskava õpetajate järelkasvu tagamiseks ning õpetajaameti
väärtustamiseks on esitatud ministrile

T.Haidak

29.04.2021 VVTP, 100 p

Täidetud

Uuring "Õpetajaameti kuvand ja atraktiivsus" on läbiviidud:
Lähteülesanne on koostatud

A.Soodla
A.Soodla

uuringud, hanked
15.01.2021 uuringud, hanked

Täidetud

6

Programm/ Meede/ Ülesanne
Hange on väljakuulutatud
Lõpparuanne on valminud
Koolituskursused kriisist väljumise toetamiseks õpetajatele, kovisiooni koolitused
koolimeeskondadele ning mentorlus koolijuhtidele ja koolimeeskondadele:
Lähteülesanne on esitatud juhtkonda
ÕKPATi TAT on muudetud, hanked on läbi viidud
Koolitused on läbi viidud
Koolide tugispetsialistidele supervisioonid ja kovisioonid on läbi viidud

Täitja
HTM
A.Soodla
A.Soodla
E.Juurmann

Täitja
HARNO

Kaasvastutajad
(HTM ja Harno)

Tähtaeg

Horisontaalne kava Staatus

Täidetud
30.01.2021 uuringud, hanked
15.06.2021 uuringud, hanked
väljumisplaan, hanked
-

E.Allemann
(peavastutaja)

E.Juurmann
(peavastutaja)
E.Juurmann
(TAT)

E.Allemann

31.03.2021 väljumisplaan

E.Allemann
(hanked)

30.06.2021 väljumisplaan, hanked

E.Juurmann

E.Allemann
(peavastutaja)
E.Müil
(peavastutaja)
E.Allemann

31.12.2022 väljumisplaan

P.Liba

TAT "Haridus- ja noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendusõpe ning järelkasv" on T.Haidak
väljatöötatud
(peavastutaja)
R.Tamm
(vastutus noorte
osas)

31.12.2021 väljumisplaan
J.Kurvits, M.Linde,
M.Tikerpuu

-

tõukef.

TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas

T.Haidak
(peavastutaja)

E. Allemann

30.06.2021 tõukef.

Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
kooskõlastamiseks
Eelnõu on esitatud juhtkonda

T.Haidak
(peavastutaja)
T.Haidak
(peavastutaja)
T.Haidak
(peavastutaja)
T.Haidak
(peavastutaja)
T.Haidak
(peavastutaja)

E. Allemann

31.10.2021 tõukef.

E. Allemann

30.11.2021 tõukef.

E. Allemann

31.12.2021 tõukef.

E. Allemann

31.01.2022 tõukef.

E. Allemann

31.03.2022 tõukef.

Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
suunamiseks
TATi elluviimisega on alustatud

Täidetud

Meede 3. Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed

*progr nimed

Eesmärk: Õpivõimalused vastavad ühiskonna ja tööturu arenguvajadustele

Tegevus 3.1. Kutsesüsteemi arendamine ja oskuste prognoosisüsteem OSKA

*progr nimed

Eesmärk: Kutsesüsteemi kaudu on haridussüsteem ja tööturg paremini seostatud

Analüüs ja ettepanekud kutsesüsteemi reformimise kohta on esitatud ministrile:
Oskuste neljatasandilise klassifitseerimise põhimõtted on loodud ning
partneritega kokku lepitud
Kutsesüsteemi uus kontseptsioon on väljatöötatud ja kinnitatud

K.All
K.All

31.03.2022 VVTP
31.08.2021

K.All

31.12.2021

TAT "Kutsesüsteemi reform" on välja töötatud:
TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas
Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
TATi elluviimisega on alustatud
Kutseeksamite menetlemise e-keskkond on loodud: 2021. a lõpuks toimib kutseõppe
lõpetajate kutseeksamite menetlemise e-keskkond

K.All
K.All
K.All
K.All
K.All
K.All
K.All
K.All

30.06.2021
01.10.2021
01.11.2021
15.11.2021
15.12.2021
01.01.2022
31.12.2021

Analüüs ja ettepanekud OSKA metoodika ametipõhiselt oskusepõhiseks muutmise
kohta on esitatud Valitsusse ja seal heakskiidetud:

K. All

31.05.2022 VVTP

Materjal on esitatud juhtkonda
Materjali on esitatud VV-le
Valminud on 3 valdkondlikku uuringut: 1. Metauuring üldoskuste vajadusest kõigis
sekorites; 2. IKT valdkonna uuendamine; 3. valdkond, mille koordinatsioonikogu
kinnitab
a lõpus.esitatav ülevaade tööturu olukorrast 2021 on valminud
Vabariigi2020.
Valitsusele
Tegevus 3.2. Õppe seostamine tööturu vajadustega

K. All
K. All
K.All

30.04.2022 VVTP
15.05.2022 VVTP
31.12.2021

K.All

01.04.2022

tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.

*progr nimed

Eesmärk: viia õppimisvõimalused suuremasse vastavusse tööturu arenguvajadustega.

Analüüs "Edukus tööturul" on läbi viidud ja tulemused avalikustatud
Uuring "IT Akadeemia kutsehariduse programmi õppekavade lõpetajate ja nende
tööandjate rahulolu õppe kvaliteediga" on läbiviidud:
Lähteülesanne on koostatud
Hange on välja kuulutatud
Lõpparuanne on valminud
TAT "Õppurite õpivalikute suunamine kutse- ja kõrghariduses" (e
Tehnoloogiaprogramm) on välja töötatud:
TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas
Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
TATi elluviimisega on alustatud

S.Ambre

15.07.2021 uuringud
uuringud, hanked
-

S.Ambre
S.Ambre

15.01.2021 uuringud, hanked
15.02.2021 uuringud, hanked

M.Leppik

S.Ambre
T.Tiko, M.Järvik

M.Haidak
M.Haidak
M.Haidak
M.Haidak
M.Haidak
M.Haidak
M.Haidak

01.09.2021 uuringud, hanked
tõukef.
30.06.2021
30.10.2021
30.11.2021
30.11.2021
30.12.2021
30.04.2022
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tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.

Täidetud
Täidetud

Täitja
HTM
TAT "Tööturu vajadustele vastava kutse ja kõrghariduse arendamine (PRÕM+)" on K.Ruul
väljatöötatud:
(peavastutaja)
Programm/ Meede/ Ülesanne

Täitja
HARNO
P.Lilover

Kaasvastutajad
(HTM ja Harno)
S.Vaher

Tähtaeg

Horisontaalne kava Staatus

-

tõukef.

K.Ruul
K.Ruul
K.Ruul
K.Ruul
K.Ruul
K.Ruul
M.Haidak

30.06.2021
30.11.2021
30.03.2022
30.04.2022
30.05.2022
30.06.2022
-

tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.

30.06.2021
31.12.2021
30.06.2022
30.10.2022
20.12.2022
31.01.2023
-

tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.

30.06.2021
30.11.2021
30.03.2022
30.04.2022
30.05.2022
30.06.2022

tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.

TAT "Täiskasvanute mitteformaalses õppes osalemise toetamine" on väljatöötatud:

M.Haidak
M.Haidak
M.Haidak
M.Haidak
M.Haidak
M.Haidak
K.Ruul
(peavastutaja)
K. Ruul
K.Ruul
K.Ruul
K.Ruul
K.Ruul
K.Ruul
M.Tatrik
(peavastutaja)
M.Tatrik
(peavastutaja)
M.Tatrik
(peavastutaja)
M.Tatrik
(peavastutaja)
M.Tatrik
(peavastutaja)
M.Tatrik
(peavastutaja)
M.Tatrik
(peavastutaja)
M. Tatrik

TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas
Ühikuhindade analüüs ja muutmine (ühikuhindade korrigeerimine vastavalt
Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
TATi elluviimisega on alustatud
TAT "Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine" on väljatöötatud:

M. Tatrik
K.Solmann
M. Tatrik
M. Tatrik
M. Tatrik
M. Tatrik
M. Tatrik
M. Tatrik

TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas
Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
TATi elluviimisega on alustatud
TAT "Ida-Virumaa vajadustele vastavate täiendkoolituste pakkumine ning
TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas
Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
TATi elluviimisega on alustatud

M. Tatrik
M. Tatrik
M. Tatrik
M. Tatrik
M. Tatrik
M. Tatrik
M.Haidak
M.Haidak
M.Haidak
M.Haidak
M.Haidak
M.Haidak
M.Haidak

TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas
Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
TATi elluviimisega on alustatud
TAT "Rahvusvahelistumine ja doktoriõppe koostöö ning kvaliteedi
kasvatamine ning digiõppe laiema kasutuselevõtu toetamine kõrghariduses" on
väljatöötatud:
TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas
Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
TATi elluviimisega on alustatud
TAT ""IT hariduse ja digioskuste arendamine" on väljatöötatud:
TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas
Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
TATi elluviimisega on alustatud
TAT "Digipööret ja rohepööret toetavate oskuste arendamine" on väljatöötatud:
TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas
Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
kooskõlastamiseks
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
suunamiseks
TATi elluviimisega on alustatud

S. Ambre, K.
Salum

M.Püüa

M.Tatrik, M. Haidak,
L.Põld

M.Haidak, K.Ruul. K All

M.Püüa

30.06.2021 tõukef.

M.Püüa

01.09.2021 tõukef.

M.Püüa

01.10.2021 tõukef.

M.Püüa

15.10.2021 tõukef.

M.Püüa

01.12.2021 tõukef.

M.Püüa

31.01.2022 tõukef.

I.Oopkaup

K.All, T.Tiko
K.All, T.Tiko
K.All, T.Tiko
K.All, T.Tiko
K.All, T.Tiko
K.All, T.Tiko

-

tõukef.

30.06.2021
01.10.2021
01.09.2021
01.10.2021
15.10.2021
01.12.2021
31.01.2022
-

tõukef.

30.06.2021
01.03.2022
15.05.2022
01.06.2022
01.08.2022
01.09.2022
30.06.2021
01.10.2021
01.11.2021
15.11.2021
15.12.2021
01.01.2022

tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.

Meede 4. Noortevaldkonna arendamine

tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.

tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
*progr nimed

Eesmärk: Tagada noortele avarad võimalused arenguks ja eneseteostuseks ning selle kaudu toetada sidusa ja loova ühiskonna kujunemist.

Tegevus 4.1. Noorte ettevõtlikkuse, annete, tugevuste arendamise ja omaalgatuste toetamine (HOOG)

*progr nimed

Eesmärk: noored on loov ja ühiskonda hoogsalt edasiviiv jõud – hariduse, kultuuri, majanduse, keskkonna ja teiste valdkondade nügijad ning eestvedajad

Nutikate noorsootöö lahenduste välja töötamine noortevaldkonnas on käivitunud
EMP/Norra toetuste programmi "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine" toel
(Tegevuste elluviimise lõpp - 2024)

J.Kurvits

Annete arendamise kontseptsioon on esitatud ministrile

R.Tamm

31.12.2021

M.Järvik
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29.04.2021 VVTP, 100 p

Täidetud

Programm/ Meede/ Ülesanne
Annete arendamise strateegiline plaan on väljatöötatud ja esitatud ministrile
Siseriikliku vabatahtliku teenistuse mudel on välja töötatud
Õpihuvilaagrite toetus:
Lähteülesanne on esitatud juhtkonda
Toetuse andmise põhimõtted on välja töötatud

Täitja
HTM
M.Järvik
A.Vilu
M. Tikerpuu
M. Tikerpuu
M. Tikerpuu

Täitja
HARNO

Kaasvastutajad
(HTM ja Harno)
K.Olt
A.Tetsmann
A.Vilu, A.Riisenberg
A.Vilu, A.Riisenberg
A.Vilu, A.Riisenberg

Tähtaeg

Horisontaalne kava Staatus

31.01.2022 VVTP
31.12.2021
väljumisplaan
13.04.2021 väljumisplaan
05.05.2021 väljumisplaan

Tegevus 4.2. Noorte aktiivse kodanikuosaluse toetamine ja õiguste järjepidev kaitsmine (OSA)

Täidetud
Täidetud
Täidetud

*progr nimed

Eesmärk : noorte õiguste kaitsmine riigis on järjepidev ning noorte aktiivne kodanikuosalus toetatud.

Vähemalt viies kohalikus omavalitsuses on piloteeritud noorte e-kaasamise
võimalusi
Kaasamisvõimekuse tõstmiseks on läbi viidud vähemalt viie ministeeriumiga noorte A.Vilu
kaasamise teemalised arutelud

R.Tibar

A.Vilu, S.Pramann

31.12.2021

R.Tibar

31.12.2021

Tegevus 4.3. Noorsootöö kättesaadavuse ja kvaliteedi arendamine (ISE)

*progr nimed
Eesmärk: Kvaliteetne noorsootöö (sh noorte huviharidus) on kättesaadav üle Eesti ning loob kõigile noortele võimalused mitmekülgseks arenguks, eduelamusteks, kogemuste pagasi
rikastamiseks ja iseseisvumiseks.

Uuringu "Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga" aruanne on
valminud
Noortevaldkonna kutseala töötajate väärtustamise kontseptsioon on koostatud

J. Kurvits

R. Pirk, K.Koreinik

01.04.2021 Uuringud, hanked

J.Kurvits

J. Puks

31.12.2021

K.Soomets

R. Tamm

31.12.2021

M.Martinson
(peavastutaja)

S. Pramann

31.12.2021

S. Pramann

K.Olt

31.12.2021

Omavalitsuste piirkondliku koostöö toetamiseks on koondatud andmestik, mis on
noortevaldkonnas sisendiks KOVide ühiste arenguvajaduste selgitamisel
Valminud on KOV noorsootöö kvaliteedihindamise veebilahenduse lähteülesanne

R. Tamm

Valminud on ülevaade noorsootöö potentsiaalist üldpädevuste omandamisel
Tegevus 4.4. Noortele ühiskonnas osalemiseks võrdsete võimaluste tagamine (KINDLUS)

Täidetud

*progr nimed

Eesmärk: noorte üksijäämist ja eemaldumist märgatakse ning ennetatakse kindlustunnet suurendava turvavõrgustiku abil.

Mobiilse noorsootöö kontseptsioon on koostatud

A.Vilu
(peavastutaja)

T.Sinijärv

31.12.2021

Uue perioodi noortegarantii tegevused on HTMi haldusala tegevustega sisustatud

K.A.Sprenk
(peavastutaja)

L.Noode

31.12.2021

K. A. Sprenk, L.
Noode

31.12.2021

Välja on töötatud tõrjutusriskis noorte toetamise, noorte osaluse suurendamise ja
noortekeskse lähenemisel põhineva KOV noorsootöö mudelid
TAT "Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEETstaatuses noortele tugimeetmete pakkumine" on väljatöötatud:

M.Martinson
A.Vilu

TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas

A.Vilu

Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
kooskõlastamiseks

A.Vilu

Eelnõu on esitatud juhtkonda

A.Vilu

Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele

A.Vilu

Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
suunamiseks

A.Vilu

TATi elluviimisega on alustatud

A.Vilu

L.Noode,
M.Martinson, K.
A.Sprenk, R.Tamm
L.Noode,
M.Martinson, K.
A.Sprenk, R.Tamm
L.Noode,
M.Martinson, K.
A.Sprenk, R.Tamm
L.Noode,
M.Martinson, K.
A.Sprenk, R.Tamm
L.Noode,
M.Martinson, K.
A.Sprenk, R.Tamm
L.Noode,
M.Martinson, K.
A.Sprenk, R.Tamm
L.Noode,
M.Martinson, K.
A.Sprenk, R.Tamm

-

tõukef.

30.06.2021 tõukef.

01.10.2021 tõukef.

01.11.2021 tõukef.

01.12.2021 tõukef.

03.01.2022 tõukef.

01.03.2022 tõukef.

Teadussüsteemi programm
Eesmärk: Eesti teadus on kõrgetasemeline, mõjus ja mitmekesine

Meede 1. Teaduse kõrge taseme kindlustamine, teadusasutuste ja teadlaskonna võimekuse kasvatamine
Eesmärk: toetada teadusasutustes ja uurimisrühmades tehtavat teadus- ja arendustegevust ning teadussüsteemi toimimist toetavaid tegevusi.

-

VVTP, õigusloome

M. Saaliste
M. Saaliste
M. Saaliste
M.Saaliste
M.Eessalu

30.06.2021
31.01.2022
30.06.2022
31.01.2023
15.01.2021

VVTP, õigusloome
VVTP, õigusloome
VVTP, õigusloome
VVTP, õigusloome

T.Räim
T.Räim
T.Räim
P.Pikker

30.09.2021
30.11.2021
tõukef.
-

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse (TAKS) kaasajastamine, sh
baasfinantseerimise ümberkujundamiseks tegevustoetuseks (esitatakse VV-le)

K. Pihor

VTK on esitatud juhtkonda ja majavälisele kooskõlastusele
Seaduseelnõu on esitatud juhtkonda ja majavälisele kooskõlastusele
Seaduseelnõu on esitatud Valitusele
Eelnõu jõustub
Eesti Kirjandusmuuseumile (EKM) seatud ühiskondlike ootuste ning EKMi
jätkusuutlikkuse tagamiseks vajalikud tegevused on välja selgitatud ja ettepanekud
on
esitatud
juhtkonda (teekaart) arendamise ja toetamise põhimõtted on üle
Riikliku
teadustaristu
Põhimõtted on esitatud juhtkonnale
Põhimõtted on esitatud TANi ja TPK-le
TAT "Teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine" on väljatöötatud:

M.Järvik, K.Olt
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Täidetud

Täidetud

Programm/ Meede/ Ülesanne

Täitja
HTM
P.Pikker
P.Pikker
P.Pikker
P.Pikker
P.Pikker
P.Pikker
M.Saaliste

Täitja
HARNO

Kaasvastutajad
(HTM ja Harno)

Tähtaeg

Horisontaalne kava Staatus

06.06.2022
01.08.2022
01.10.2022
10.10.2022
28.11.2022
01.09.2023
-

tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.

07.05.2021
30.06.2021
07.07.2021
28.07.2021
09.08.2021

tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.

Täidetud

Eesti osaluste kasutegurite kasvatamine suurtes teaduse infrastruktuurides: EuroHPC H.Paju
(HTM) ning Euroopa partnerlustes: osaluskava protsess ja osaluste hindamine on
uuendatud

30.06.2021

Analüüs ja ettepanekud Eesti osalemise kohta Euroopa Horisondi programmis
(põhimõtted, osaluskava, partnerlused, missioonid) on esitatud ministrile

K.Pihor

31.05.2021 VVTP

Täidetud

TAT "Teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelistumise ning rahvusvahelisel
teadmusturul osalemise toetamine (Mobilitas++)" on väljatöötatud

H.Paju

P. Pikker

-

tõukef.

H.Paju
H.Paju
H.Paju
H.Paju
H.Paju
H.Paju

P. Pikker
P. Pikker
P. Pikker
P. Pikker
P. Pikker
P. Pikker

30.10.2021
31.01.2022
30.04.2022
15.05.2022
30.06.2022
30.09.2022

tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.

TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas
Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
TATi elluviimisega on alustatud
TAT "Teadusuuringute läbiviimine COVID-19 levimuse tõkestamiseks ja
monitoorimiseks" on väljatöötatud:
Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
M.Saaliste
Eelnõu on esitatud juhtkonda
M.Saaliste
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
M.Saaliste
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
M.Saaliste
TATi elluviimisega on alustatud
M.Saaliste
Meede 2. Teadustaristu kättesaadavuse ja kvaliteedi kindlustamine ja taristu avamine ühiskasutuseks
Eesmärk: kindlustada kõrgel tasemel teadustöö tegemiseks vajalik ligipääs kvaliteetsele teadustaristule ja taristu teenuste arendamine ja pakkumine
.

Meede 3. Võimaluste tagamine rahvusvahelises teadmusloomes osalemiseks.
Eesmärk: tagada teadlastele ja teadusasutustele võimalused osalemiseks rahvusvahelises teaduskoostöös.

TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas
Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
TATi elluviimisega on alustatud

Teadmussiirde programm
Eesmärk: Eesti areng tugineb teadmuspõhistele ja innovaatilistele lahendustele.

Meede 2. Ühiskonna ja majanduse vajadustele vastava teadus- ja arendustegevuse võimekuse suurendamine (HTM vastutusalas)
Eesmärk: meetme toel edendatakse tehnoloogiasiiret, teadustulemuste rakendamist ettevõtluses ja ühiskonnas laiemalt ning luuakse eeldused teaduse ühiskondlikku ja majanduslikku mõju
kasvuks

Analüüs ja ettepanekud teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse
(TAIE) arengukava 2035 fookusvaldkondade valikuks ja nutika spetsialiseerumise
valikute uuendamiseks

K.Pihor

31.01.2021

Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava 2021–2035
fookusvaldkondade tegevuskavad on ministrile kinnitatamiseks esitatud:

K.Pihor

-

Täidetud

VVTP

Fookusvaldkonna "Kohalike ressursside väärindamine" tegevuskava

K.Pihor

J.Rosend

31.01.2022 VVTP

Fookusvaldkonna "Elujõuline Eesti" hariduse suuna tegevuskava
Fookusvaldkonna "Elujõuline Eesti" keele ja kultuuriruumi suuna tegevuskava

K.Pihor
K.Pihor

M.Eessalu
M.Eessalu

31.01.2022 VVTP
31.01.2022 VVTP

J.Rosend
J.Rosend

31.01.2022 VVTP
31.03.2022 VVTP
30.06.2021 VVTP

Fookusvaldkonna "Digilahendused igas eluvaldkonnas" tegevuskava
K.Pihor
Fookusvaldkonna "Nutikad energialahendused" tegevuskava
K.Pihor
Analüüs ja ettepanekud rohetehnoloogia teadmuskeskuse väljaarendamise kohta on K.Pihor
esitatud Valitsusse ja seal heakskiidetud
Teadusasutustes ja kõrgkoolides teadmussiirde teenuste kvaliteedi parandamise
K.Pihor
TAT "Teadusuuringute mõju suurendamine ning teadusasutuste ja kõrgkoolide
T. Murulo
institutsionaalse teadmussiirde suutlikkuse toetamine (ASTRA +)" on väljatöötatud:

31.01.2022 VVTP
tõukef.
-

TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas
Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
TATi elluviimisega on alustatud
TAT "Temaatiliste teadus- ja arendustegevuse programmide elluviimine
akadeemilise, era- ja avaliku sektori koosloome ning koostöö edendamiseks nutika
spetsialiseerumise valdkondades" on väljatöötatud:

T. Murulo
T. Murulo
T. Murulo
T. Murulo
T. Murulo
T. Murulo
J. Rosend

31.10.2021
31.01.2022
30.04.2022
15.05.2022
30.06.2022
30.09.2022
-

tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.

J. Rosend
J. Rosend
J. Rosend
J. Rosend
J. Rosend
J. Rosend

30.10.2021
31.01.2022
30.04.2022
15.05.2022
30.06.2022
30.09.2022

tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.

TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas
Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
TATi elluviimisega on alustatud
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Programm/ Meede/ Ülesanne
TAT "Majanduse ja ühiskonna vajadustele vastavate tipptasemel teadmuse ja
teadustaristu teenuste kättesaadavaks tegemine" on väljatöötatud:

Täitja
HTM
M.Saaliste

Täitja
HARNO

Kaasvastutajad
(HTM ja Harno)
K.Värv, T.Räim
K.Värv, T.Räim
K.Värv, T.Räim
K.Värv, T.Räim
K.Värv, T.Räim
K.Värv, T.Räim
K.Värv, T.Räim

Tähtaeg

Horisontaalne kava Staatus

-

tõukef.

06.06.2022
10.10.2022
24.10.2022
14.11.2022
28.11.2022
01.01.2023
30.11.2021

tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
VVTP

TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas
Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
TATi elluviimisega on alustatud
Toetuse andmise tingimused teadmussiirdedoktorantuuri toetamiseks on esitatud
ministrile (TAT "Teadmusvõrgustike arendamine ning teadusmaailma ja ettevõtete
sidemete tugevdamine, soodustades töötajate liikumist teadus-, era- ja avaliku
sektori vahel")

M.Saaliste
M.Saaliste
M.Saaliste
M.Saaliste
M.Saaliste
M.Saaliste
K. Pihor

Teadlaste sektoritevahelise liikumise soodustamise toetuse andmise tingimused on
TAT "Teadmusvõrgustike arendamine ning teadusmaailma ja ettevõtete sidemete
tugevdamine, soodustades töötajate liikumist teadus-, era- ja avaliku sektori vahel"
on väljatöötatud:

K. Pihor

30.09.2021 VVTP
tõukef.
-

P. Pikker

30.06.2021 tõukef.

TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas

Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
P. Pikker
Eelnõu on esitatud juhtkonda
P. Pikker
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
P. Pikker
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
P. Pikker
TATi elluviimisega on alustatud
P. Pikker
Meede 3. Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni ühiskondliku nõudluse tugevdamine (HTM ja MKM vastutusalas)

01.10.2021
01.11.2021
13.12.2021
17.01.2022
31.01.2022

tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.

Eesmärk: suurendada riigi rolli ja pädevust innovatsiooni eestvedaja ja turuloojana, teadus- ja arendustegevuse tulemuste kasutuselevõtul ühiskondlike probleemide lahendamisel ning uudsete
lahenduste
selle kaudu
omakorda
suureneb
ka ühiskonna
teadmusmahukust
tervikuna.
Teadus- jahankimisel,
arendustegevuse
kulude
määramise
juhend
ja standardvorm
on
K.Värv
31.08.2021

väljatöötatud ja ministeeriumites rakendatud
Teadus- ja arendustegevuse koordinatsioonikogu on käivitatud
TAT "Teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuste tulemuste rakendamise
võimekuse tõstmine ühiskonnas ning selleks soodsa poliitikakeskkonna loomine"
(RITA+) on väljatöötatud:
TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas
Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
TATi elluviimisega on alustatud

K.Värv
K.Värv

31.08.2021
tõukef.
-

K.Värv
K.Värv
K.Värv
K.Värv
K.Värv
K.Värv

06.06.2022
10.10.2022
24.10.2022
14.11.2022
28.11.2022
01.01.2023

tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.

Keeleprogramm
Eesmärk: eesti keel on arenenud kultuur- ja suhtluskeel ning Eestis väärtustatakse mitmekeelsust

Meede 1. Keelevaldkonna arendamine
Eesmärk: eesti keel on arenenud kultuur- ja suhtluskeel ning Eestis väärtustatakse mitmekeelsust

Tegevus 1.1. Eesti keele maine ja staatuse tugevdamine
Eesmärk: Eesti keele staatus on kindel ja maine on hea

VV määrus "Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja A.Adamson
kasutamise nõuded" on ametite loetelu kaasajastamiseks muudetud:
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud Valitsusele
Eelnõu jõustub
Tegevus 1.2. Keeletaristu ja keeletehnoloogia arendamine

-

õigusloome

A.Adamson

27.09.2021 õigusloome

A.Adamson
A.Adamson
A.Adamson

01.04.2022 õigusloome
01.06.2022 õigusloome
01.07.2022 õigusloome

Eesmärk: Eesti keele uurimine on rahvusvaheliselt kõrgel tasemel ning keeletaristu on innovaatiline, avatud ja mitmekesine, eestikeelset oskussõnavara arendatakse koordineeritult

Hõimurahvaste programm IV (2015–2019 (2020) lõpparuanne on koostatud

S.Zupping
(peavastutaja)

E.Einla-Polluks

30.06.2021

Analüüs ja ettepanekud eesti keele teadus- ning kõrghariduskeelena (sh eestikeelse A.Adamson,
oskussõnavara ja õppekavade arendamine koostöös ülikoolidega) arendamise kohta M.Haidak
on esitatud Valitsusele ja seal heakskiidetud
Materjal on esitatud juhtkonda
Materjal on esitatud Valitsusele
Eesti keeletehnoloogia valdkonna arendamise ning keeletehnoloogia vahendite
laialdase kasutuselevõtu tegevuskava on esitatud ministrile
Keeletehnoloogia arenguhüpe:
Subtitreerimistarkvara on valminud
Tehtud on subtitreerimistarvara liidestamine telekanali(te)ga ja litsents on
soetatud ERRi ühele telekanalile

A.Adamson,
M.Haidak
A.Adamson,
M.Haidak
A.Adamson
K.Vare
K.Vare
K.Vare

31.03.2022 VVTP

31.01.2022 VVTP
15.02.2022 VVTP
K.Vare, M.Eessalu,
S.Oja

31.01.2022 VVTP
31.03.2021
31.07.2021
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Täidetud

Programm/ Meede/ Ülesanne
Eestikeelsete subtiitrite lisamise võimalus otse- ja salvestatud saadetele on
käivitatud
Avaliku sektori masintõlketehnoloogia loomine:
Avaliku sektori masintõlketehnoloogia hange on ettevalmistatud
Avaliku sektori masintõlketehnoloogia on arendatud kriisiinfo valdkondade
Keeletehnoloogia kompetentsikeskus on loodud Eesti Keele Instituudi juurde

Täitja
HTM
K.Vare

Täitja
HARNO

Kaasvastutajad
(HTM ja Harno)

Tähtaeg

Horisontaalne kava Staatus

01.09.2021

K.Vare
K.Vare

31.12.2020

Täidetud

K.Vare
K.Vare

31.12.2021
31.03.2021

Täidetud

Tegevus 1.3. Eesti keele õppimise ja õpetamise toetamine, eesti keele oskuse hindamine, mitmekeelsuse ja võõrkeelte oskuse toetamine
Eesmärk: Kõik Eesti elanikud valdavad eesti keelt ja väärtustavad teiste keelte oskust

Eesti keele elektrooniliste tasemeeksamite arendamise kontseptsiooni on
väljatöötatud
Lähteülesanne on koostatud
Kontseptsioon on väljatöötatud
Täiskasvanute eesti keele kursuseid ja keeleõpet toetavaid teenuseid koondava ekeskkonna lähteülesanne ja ärianalüüs on esitatud ministrile
Lähteülesanne on koostatud

A.Püüa

-

P.Põiklik
P.Põiklik
(peavastutaja)

A.Ots
I.Reimand

P.Põiklik

Ärianalüüs on valminud
P.Põiklik

Rahvuskaaslaste programmi 2014-2020 lõpparuanne on valminud
TAT "Täiskasvanute eesti keele õpe " on väljatöötatud:
TAT kontseptsiooni on tutvustatud juhtkonnas
Eelnõu on esitatud RaMi, RTKsse ja huvirühmadele mitteametlikuks
Eelnõu on esitatud juhtkonda
Eelnõu on esitatud EISi kooskõlastamisele
Eelnõu on esitatud juhtkonda kinnitamiseks ja ministrile kinnitamiseks
TATi elluviimisega on alustatud

A.Adamson
H.Karu
H.Karu
H.Karu
H.Karu
H.Karu
H.Karu
H.Karu

Täidetud

30.04.2021 VVTP

Täidetud

31.12.2021 VVTP

I.Reimand

Täiskasvanute keeleõppe toetamise tegevuskava formaat on piloteeritud ja
parendatud

31.01.2021
31.12.2021
31.01.2022 VVTP

31.03.2022

P.Põiklik

30.06.2021
30.06.2021
03.01.2022
15.02.2022
01.03.2022
31.03.2022
31.05.2022

tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.
tõukef.

Läbivad teemad
Meetmed COVID-19 kriisist väljumiseks haridusvaldkonnas on esitatud ministrile

Asekantslerid

29.04.2021 VVTP, 100 p

Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 on esitatud VV-le kinnitamiseks

K.Kõiv

30.04.2021 VVTP

Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava 2021–2035 on
esitatud VV-le kinnitamiseks
Noortevaldkonna arengukava 2021–2035 on esitatud VV-le kinnitamiseks
Eesti keele arengukava 2021–2035 on esitatud VV-le kinnitamiseks
Teenuspõhisele organisatsioonile üleminek:
Harno teenuste juhtimissüsteemi loomine

K.Pihor

15.04.2021 VVTP, 100 p

Harno kulumudel on koostatud
HTMi teenuste juhtimissüsteemi ja kulumudeli disain ja seosed Harno
teenustega
HTMi strateegiliste partnerite valimise ja rahastamise ning ühendustele
riigileearveliste tegevustoetuste maksmise süsteem 2022+ perioodiks on
väljatöötatud ja käivitatud:

T.Ellervee
P.-E.Rannap

R.Tamm
A.Adamson
M.Laidmets

A.Lihtmaa
(põhimõtted),
M.Tuusis
(rakendamine)

K-A. Sprenk

30.04.2021 VVTP
30.04.2021 VVTP
30.09.2021

M.Püüa

30.04.2022
30.09.2021

U.Illison
M.Püüa

K.Soomets

M.Virosiim-Kuhi,
L.Tagel, R.Tsäkko,
K.Mikk, M.Maiste

-

K.Mikk

30.04.2021

Täidetud

L.Tagel, K.Mikk
M.Tuusis, A.Lihtmaa,
K.Soomets,

30.06.2021
30.09.2021 õigusloome

Täidetud

2019-2021 perioodi analüüs ning 2022+ perioodi kontseptsioon on esitatud
juhtkonda
Kontseptsiooni on tutvustatud partneritele
Ministri määruse eelnõu riigieelarveliste toetuste reguleerimiseks jm vajalikud
õigusaktid on väljatöötatud

A.Lihtmaa

Riigieelarvelise toetuse tingimused (HTM partnerid) on välja töötatud ning
strateegilise partnerluse komisjon on kokkukutsutud

M.Tuusis
(peavastutaja)

K.Soomets

R.Tsäkko, M.Virosiim- 31.10.2021
Kuhi, A.Lihtmaa

Riigieelarvelise toetuse tingimused (rakendustegevuste toetamiseks Harnos) on
välja töötatud

M.Tuusis

K.Soomets
(peavastutaja)

R.Tsäkko, M.Virosiim- 31.10.2021
Kuhi, A.Lihtmaa

Komisjoni istungiks on strateegiliste eesmärkide teemade ettepanekud ettevalmistatud
A.Lihtmaa
(peavastutaja)

K.Soomets

K.Kõiv, K.-A.Sprenk,
H.Lood, A.Adamson/
S.Zupping, M.Tuusis,
K.Mikk

31.10.2021

HTMi strateegiliste partnerite koostöökutse on väljakuulutatud

M.Tuusis
(peavastutaja)

K.Soomets

L.Tagel, R.Tsäkko,
M.Virosiim-Kuhi,
A.Lihtmaa

15.11.2021

HTMi strateegiliste partnerite käskkiri on kinnitatud

M.Tuusis
(peavastutaja)
M.Tuusis

M.VirosiimKuhi
K.Soomets
(peavastutaja)

Rakendustegevuste toetamise voorud (Harnos) on väljakuulutatud

A.Lihtmaa
R.Tsäkko
(peavastutaja)
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M.VirosiimKuhi

Täidetud

31.12.2021
L.Tagel, R.Tsäkko,
M.Virosiim-Kuhi,
A.Lihtmaa

30.11.2021

Programm/ Meede/ Ülesanne
Rakendustegevuste toetamise otsused (Harnos) on langetatud ja vormistatud

Valitsemisala asutuste MTÜ-des osalemise teemal õigusliku lahenduse
väljatöötamiseks on peetud läbirääkimised JUMi ja RaMiga

Täitja
HTM
M.Tuusis

R.Lippin

Loodud on lahendus lobistidega kohtumiste avalikustamiseks
K.Heide
HTM-is ja haldusala asutustes (v.a riigikoolid) on kaardistatud korruptsioonivastase E.Sild
seaduse kohustuste täitmine ning vajadusel on väljatöötatud vajalikud meetmeted.
Riigikoolide sisekontrolli süsteemid (sh korruptsiooni ennetamise ja vältimise
R.Trummal
meetmed) on kaardistatud ning meetmete toimivus on hinnatud
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Täitja
HARNO
K.Soomets
(peavastutaja)

Kaasvastutajad
Tähtaeg Horisontaalne kava Staatus
(HTM ja Harno)
R.Tsäkko, M.Virosiim- 31.01.2022
Kuhi, A.Lihtmaa
Ü.Laas, K.Ilvesmets

30.11.2021 korruptsiooniennetus

E.Sild
R.Tsäkko

30.06.2021 korruptsiooniennetus Täidetud
30.11.2021 korruptsiooniennetus

E.Sild, H.Voolaid

31.12.2021 korruptsiooniennetus

