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OTSUS  

haldusotsuse nr 26.36-2/1249-9 muutmise kohta  
 

Sihtasutus Archimedes (registrikood: 80011561; aadress: Koidula 13a, 10125 Tallinn) 

struktuuritoetuste agentuur (edaspidi rakendusüksus) teeb otsuse meetme „Eesti T&A 

rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes 

teadusalgatustes“ tegevuse “Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele 

ja kõrgkoolidele“ raames Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli poolt esitatud projekti 

"Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu 

Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - investeeringu projekt“ 

(struktuuritoetuse registris nr. 2014-2020.4.01.16-0047) osas 16.12.2016 tehtud otsuse nr 

26.36-2/1249-9 muutmise kohta.  

 

Otsuse tegemise aluseks on perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi STS) § 

22 lg-d 1 ja 4, Vabariigi Valitsuse 21.08.2014 määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 

struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise 

tingimuste määruse kehtestamiseks“ § 10 lg 2 p 7 ning haridus- ja teadusministri 08.04.2015 

määruse nr 17 „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja 

kõrgkoolidele“ (edaspidi Määrus) § 24 lg 1.  

 

Rakendusüksus tegi 16.12.2016 otsuse nr 26.36-2/1249-9 (edaspidi Otsus), millega rahuldati 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi ka toetuse saaja) taotlus projektile 

"Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu 

Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - investeeringu projekt“ 

struktuuritoetuse saamiseks otsuses sätestatud tingimustel. Otsust on muudetud 

rakendusüksuse 23.02.2017 otsusega nr 26.36-2/1108 ja 21.06.2017 otsusega nr 26.36-

2/1122. 

 

Toetuse saaja esitas 20.09.2017 avalduse (edaspidi taotlus) Otsuse muutmiseks (registreeritud 

Sihtasutuse dokumendihaldussüsteemis nr 26.36-2/1249-25), mille kohaselt soovis muuta 

projekti tegevuse „Teadus- ja õppehoonete rajamine – kõrgkooli Tallinna õppehoone 

majatiibade ühendamine juurdeehitusena koos kiirabiauto simulatsiooniga“ elluviimise 

eeldatavat ajakava ning projekti eelarvet aastate lõikes. Toetuse saaja esitas projekti 

täpsustatud eelarve aastate lõikes 22.09.2017 (registreeritud Sihtasutuse 

dokumendihaldussüsteemis nr 26.36-2/1249-27). 

 

Toetuse saaja on põhjendanud muudatusvajadust läbiviidud riigihanke nr 188333 alusel 

sõlmitud lepingu ennetähtaegse lõpetamisega ja uue hankemenetluse läbiviimisega, kuna 

riigihanke võitnud osapooled ei suutnud täita riigihanke pakkumuses nõutud ja sõlmitud 

hankelepingust tulenevat kohustust esitada hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul pärast lepingu 
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sõlmimist ehitusaegne garantiikiri Eesti Vabariigis registreeritud pangalt 10 (kümne) 

protsendi ulatuses lepingu hinnast. Tulenevalt nimetatud tingimuse mittetäitmisest ütles 

toetuse saaja 15.08.2017 sõlmitud ehitustööde töövõtulepingu nr 8-21/29 üles ning alustab 

uue hankemenetluse läbiviimist.  

  

Arvestades uue riigihanke läbiviimisele ja ehitusele kuluvat aega, palub toetuse saaja 

pikendada projekti elluviimise kestvust nelja kuu võrra ja määrata projekti uueks 

lõppkuupäevaks 30.04.2018, sealhulgas tegevuse uueks planeeritud lõppkuupäevaks 

30.04.2018. Seoses projekti planeeritava lõppkuupäeva muutumisega, muudetakse ka projekti 

eelarvet aastate lõikes.  

 

Rakendusüksus, vaadanud läbi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli avalduse, leiab, et see on 

põhjendatud ning muudatus ei mõjuta projekti eesmärgi ja väljundnäitaja saavutamist.  

 

Lähtudes eeltoodust, rakendusüksus  

 

o t s u s t a b:  

 

1. rahuldada Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli taotlus projekti "Tehnoloogiamooduli välja 

töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade 

ühendamine (Tervise tehnosahver) - investeeringu projekt“ tegevuse ajakava ning aastate 

lõikes eelarve muutmise osas;  

2. muuta Otsuse resolutsiooni punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt: „Projekti eelarve aastate 

kaupa: 

Projekti 

tegevuse 

tunnus 

Projekti tegevuse nimetus 2016 2017 2018 

Abikõlblik 

summa 

kokku 

(EUR) 

Väljund: Tõusnud on tervishoiu valdkonna rakenduskõrgharidusõppe kvaliteet, 

suurenenud rahvusvahelistumine ning kasvanud on koostöö maht ettevõtetega. 

1 

Teadus- ja õppehoonete rajamine – 

kõrgkooli Tallinna õppehoone 

majatiibade ühendamine 

juurdeehitusena, koos kiirabiauto 

simulatsiooniga   170 000,00 619 473,68 789 473,68 

 3. muuta Otsuse resolutsiooni punkti 3.2 ja sõnastada see järgmiselt: „Projekti toetatav 

tegevus ja selle elluviimise eeldatav ajakava:  

Toetatav tegevus Planeeritud algus Planeeritud lõpp 

Teadus- ja õppehoone 

rajamine 

01.11.2016 30.04.2018 

 

4. muuta Otsuse resolutsiooni punkti 7.2.2 ja sõnastada see järgmiselt: „projekti lõpparuande 

2 (kahe) kuu jooksul pärast projekti tegevuste lõppu, kuid mitte hiljem kui 30. juuni 2018.“ 
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Käesoleva otsuse peale võib esitada STS § 51 lg 1, Määruse § 5 ja haldusmenetluse seaduse § 

71 lg 1, § 72 lg 1, § 73 lg 1 ja § 75 kohaselt vaide Sihtasutuse Archimedes kaudu Haridus- ja  

Teadusministeeriumile 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esita ja sai või pidi teada  

saama oma õiguste rikkumisest. 

 

Käesolev otsus edastatakse toetuse saaja e-posti aadressile: info@ttk.ee. 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Rait Toompere 

Sihtasutuse Archimedes juhatuse esimees 

 

 
Otsuse koostaja: 

Alice Liblik 7300393 

alice.liblik@archimedes.ee  
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