
1 

 

        KINNITATUD kaitseministri 

käskkirjaga nr 

 

 

NATO Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsiooni tegevustes osalemise põhimõtted 

 

I. Üldtaust 

1. Käesolevas dokumendis sätestatud põhimõtted lähtuvad kaitseministri 28.10.2014 .a 

käskkirjaga nr 419 kinnitatud Kaitseministeeriumi valitsemisala teadus- ja arenduspoliitika 

2014-2022 meetme 4 eesmärgist. 

2. Käesolevas dokumendis kasutatud mõisted ja lühendid tulenevad NATO Teadus- ja 

Tehnoloogiaorganisatsiooni (STO) põhikirjast (Charter of the Science and Technology 

Organisation, C-M(2012)0046) ja STO koostöövõrgustiku toimimiskorrast (STO 

Collaborative Network Operating Procedures, CSO/DIR(2013)0020), mis reguleerivad nii 

organisatsioonisiseseid kui ka -väliseid protseduure, mida käesolevas dokumendis ei 

korrata, kuid vajadusel sellele viidatakse.  

3. Käesoleva dokumendi ülesanne on luua Kaitseministeeriumi valitsemisalas ja sellega 

seotud asutustes (Kaitsevägi, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Kaitseliit, Eesti 

Sõjamuuseum – kindral Laidoneri Muuseum, Teabeamet, Kaitseressursside Amet, SA 

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus) selge reeglistik, mis reguleerib Eesti ekspertide 

panustamist NATO STO tegevustesse. 

 

II. Prioriteetsed valdkonnad 

1. NATO STO tegevustes osalemise aluseks on Eesti riigikaitse ja sõjalise võimearenduse 

seisukohalt oluliste üldpädevuste valdkondadega seotud eripädevused, mille 

koondnimekirja kinnitab Kaitseministeeriumi Teadus- ja Arendusnõukogu (KaTAN). 

2. NATO STO paneeliesindajate ning uurimisrühmades osalejate (edaspidi Eesti ekspertide) 

määramisel lähtutakse põhimõttest, et võimearendusega seotud riiklik teaduskompetents 

peab olema piisav vastava paneeli ja/või uurimisrühma valdkonnas ettenähtud kvaliteedi 

saavutamiseks. 

 

III. NATO Teadus- ja Tehnoloogianõukogu (STB) liikmed 

1. NATO STB hääletajaliige on kaitseministri käskkirjaga määratud Kaitseministeeriumi 

ametnik, kes juhib kaitsealase teadus- ja arendustegevuse valdkonda Kaitseministeeriumi 

valitsemisalas. 

2. NATO STB hääletajaliige on aruandekohustuslik KaTANi ees, kellele esitab iga-aastase 

kokkuvõtva aruande Eesti osalemisest NATO STO tegevustes. 

3. NATO STB teine liige on KVJ ettepanekul kaitseministri käskkirjaga määratud 

tegevväelane, kelle tööülesannete hulka kuulub kaitsealase teadus- ja arendustegevuse 

koordineerimine Kaitseväes. 

4. NATO STB hääletajaliikme ja teise liikme täpsed ülesanded ja kohutused on sätestatud 

punktis I-2 loetletud dokumentides.  

 

 

IV. NATO STO rahvuslik koordinaator 

1. Rahvuslik koordinaator on NATO STB hääletajaliikme ettepanekul kaitseministri 

käskkirjaga määratud Kaitseministeeriumi ametnik, kelle igapäevaste tööülesannete hulka 

kuulub kaitsealase teadus- ja arendustegevuse korraldamine ja koordineerimine 

Kaitseministeeriumi valitsemisalas. 



  

2. Rahvuslik koordinaator on aruandekohustuslik NATO STB hääletajaliikme ees. 

3. Rahvuslik koordinaator on reeglina esimene kontaktisik nii NATO STO paneeliesindajaile, 

uurimisrühmades osalejaile kui ka teistele asjassepuutuvatele isikutele erinevates 

administratiivsetes ja tehnilistes küsimustes. 

4. Rahvuslik koordinaator vastutab NATO STO toetusprogrammi vahendite planeerimise ja 

taotlemise eest. 

5. Rahvuslik koordinaator korraldab vähemalt kaks korda aastas NATO STO teemalisi 

töönõupidamisi, kus osalevad STB liikmed ja paneeliesindajad. 

6. Rahvusliku koordinaatori täpsed ülesanded on sätestatud punktis I-2 loetletud 

dokumentides.  

 

V. NATO STO paneeliesindajad 

1. Paneeliesindaja on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) ettepanekul 

kaitseministri käskkirjaga kolmeks aastaks määratud oma valdkonnas tunnustatud teadlane 

või tegevväelasest ekspert. Igas paneelis võib olla kuni kolm esindajat, kellest üks peab 

olema hääleõigusega põhiesindaja. Arvestades Eesti teadusmaastikul väljakujunenud 

kompetentsi ja pikaajalisi koostöösuhteid, lähtutakse paneeliesindajate määramisel 

järgmisest jaotusest: 

 
Paneel Üldpädevuse 

valdkond 

Põhiesindaja Lisaesindaja 1 Lisaesindaja 2 

(vajadusel ja võimalusel) 

AVT Tehnoloogia KVÜÕA Tallinna Tehnikaülikool Eesti Maaülikool 

HFM Ressursihaldus KVÜÕA Tartu Ülikool Tallinna Tehnikaülikool 

IST Tehnoloogia KVÜÕA Tallinna Tehnikaülikool Tartu Ülikool  

MSG Eestvedamine KVÜÕA Tallinna Tehnikaülikool Tartu Ülikool 

MSTC  Operatsioonianalüüs KVÜÕA Tallinna Tehnikaülikool Merevägi 

SAS Operatsioonianalüüs KVÜÕA Rahvusvaheline 

Kaitseuuringute Keskus 

Tartu Ülikool 

SCI Tehnoloogia KVÜÕA Tallinna Tehnikaülikool Tartu Ülikool 

SET Tehnoloogia KVÜÕA Tallinna Tehnikaülikool Tartu Ülikool 

 

2. Paneeliesindaja põhilisteks ülesanneteks on: 

2.1. osaleda vastava paneeli jooksvas töös, omades ülevaadet vastava paneeli tegevustest ja 

plaanidest; 

2.2. esindada Eesti huvisid vastavas paneelis, osaledes paneeli töökohtumistel; 

 2.3. esitada teadus- ja arenduskomisjonile (TAK) rahvusliku koordinaatori kaudu iga-

aastase koondaruande vastava paneeli tegevustest ja plaanidest; 

2.4. esitada TAKile ja KaTANile ettepanekuid, mis parandaksid ja hoogustaksid 

rahvusvahelist koostööd kaitsealase teadus- ja arendustegevuse valdkonnas; 

2.5. tutvustada oma paneeli tegevust laiemalt KM valitsemisalas ja vajadusel ka 

avalikkusele; 

2.6. osaleda vajadusel Eesti paneeliesindajate töönõupidamistel ning teistel koosolekutel; 

2.7. hoida kompetentsi vastava paneeli tegevuste valdkonnas; 

2.8. anda vajadusel eksperthinnanguid vastava paneeli tegevustega seotud küsimustes; 

2.9. muud STO koostöövõrgustiku toimimiskorras sätestatud ülesanded ja kohustused. 

3. Täpsemad paneeliesindaja kohustused ja õigused fikseeritakse sõlmitavas 

käsunduslepingus. Lepingu sõlmimine ei ole kohustuslik juhul, kui paneeliesindajaks on 

oma tööülesandeid täitev tegevväelasest ekspert. 

4. Paneeliesindajale makstakse kokkulepitud tasu ning lisaks hüvitatakse kõik muud eelnevalt 

kokkulepitud kulud, mis on seotud paneeliesindaja otseste ülesannete täitmisega. Tasu ei 

maksta juhul, kui paneeliesindajaks on oma tööülesandeid täitev tegevväelasest ekspert. 



  

5. Paneeliesindaja saab vajadusel tagasi kutsuda KVÜÕA ettepanekul ning tagasikutsumine 

kinnitatakse kaitseminister käskkirjaga. 

 

 

VI. NATO STO uurimisrühmas osalejad 

1. Uurimisrühmas osaleja on vastava paneeli põhiesindaja ettepanekul rahvusliku 

koordinaatori kirjaga määratud ekspert. 

2. Uurimisrühmas osalemise eelduseks on: 

a. KM valitsemisala asutuse spetsiifiline vajadus; 

b. käimasolev või alustatav kaitsealane teadus- ja arendusprojekt; 

c. kinnitatud eripädevuse arendamine. 

3. Uurimisrühmas osaleja ülesanneteks on: 

3.1. osaleda vastava uurimisrühma jooksvates tegevustes vastavalt uurimisrühma 

tegevuskavale; 

3.2. panustada vastava uurimisrühma tegevustesse oma erialase pädevuse piires; 

3.3. esitada TAKile rahvusliku koordinaatori kaudu iga-aastase koondaruande vastava 

uurimisrühma tegevustest ja plaanidest; 

3.4. anda vajadusel eksperthinnanguid vastava uurimisrühma tegevustega seotud 

küsimustes; 

3.5. tutvustada oma uurimisrühma tegevust ja selle lõpptulemusi laiemalt KM 

valitsemisalas ja vajadusel ka avalikkusele; 

3.6. muud STO koostöövõrgustiku toimimiskorras sätestatud ülesanded ja kohustused. 

4. Uurimisrühmas osalemisega seotud kulud kaetakse alates 2017 a. Eesti riigikaitse ja sõjalise 

võimearenduse seisukohalt oluliste eripädevuste hoidmiseks ja arendamiseks ettenähtud 

eelarvest, mida juhib vastava üldpädevuse eest vastutaja, või toetusprogrammi vahenditest, 

mida haldab rahvuslik koordinaator.  

5. Uurimisrühmas osaleja saab vajadusel tagasi kutsuda KVÜÕA ettepanekul. 

Tagasikutsumine toimub rahvusliku koordinaatori kirjaga. 

 

 

VII. NATO STO toetusprogramm 

1. NATO STO toetusprogrammi vahendid on ette nähtud Eesti ekspertide toetamiseks 

(lähetustega seotud kulud). 

2. Toetusprogrammi vahendeid kasutatakse eelisjärjekorras tegevväelastest ekspertide 

osalemise toetamiseks NATO STO paneelides ja töörühmades. 

3. Toetusprogrammi vahendite planeerimisega tegeleb rahvuslik koordinaator, kellele kõik 

ametlikult määratud eksperdid edastavad nimekirja algavasse aastasse kavandatud 

lähetustest hiljemalt lõppeva aasta novembri lõpuks. 

4. Lisaks punktis 3 mainitud nimekirjale esitab toetusprogrammi vahendite taotleja 

rahvuslikule koordinaatorile iga konkreetse lähetusega seotud vormikohase taotluse mitte 

hiljem kui 40 kalendripäeva enne lähetuse toimumist. 

5. Toetuse taotlejal ei tohi olla eelnevaid võlgu või täitamata kohustusi Kaitseministeeriumi, 

Kaitseväe ega STO ees (näiteks esitamata kuludokumendid või aruanded). 

6. Taotluse rahuldamise või tagasilükkamise otsustab STB hääletajaliige vastavalt rahvusliku 

koordinaatori ettepanekule, järgides käesolevas dokumendis sätestatut.  

 

 

 

 

 



  

VIII. NATO STO töörühmade tulemuste rakendamise seiresüsteem 

1. Seiresüsteemi eesmärgiks on kindlustada Eesti ekspertide poolt NATO STO 

uurimisrühmades osalemisel saadud informatsiooni jõudmine lõpp-tarbijale ning tagada selle 

teabe võimalik edasine rakendamine KM valitsemisalas.  

2. NATO STO National Distribution Centre on Eestis KVÜÕA Rakendusuuringute Keskus, 

kuhu koondub kogu vajalik info Eesti osalusest NATO STO tegevustes. 

3. Iga Eesti ekspert on kohustatud esitama KVÜÕAle rahvusliku koordinaatori kaudu:  

3.1. iga-aastase koondaruande vastava uurimisrühma tegevustest ja plaanidest;  

3.2. lühiaruande uurimisrühma tegevusega seotud lähetusest (Lisa 1 „NATO STO tegevusega 

seotud lähetuse lühiaruanne“);  

3.3. vajadusel eksperthinnangu vastava uurimisrühma teemal;  

3.4. uurimisrühma tegevuse lõpparuande, mis on heaks kiidetud NATO CSO poolt;  

3.5. muud avaldatud publikatsioonid, artiklid, memod vms (edaspidi aruanded).  

4. Rahvuslik koordinaator registreerib esitatud aruanded ja edastab need KVÜÕAle.  

5. Pärast töörühma tegevuse lõppemist ja lõpparuande analüüsib KVÜÕA vastava 

uurimisrühma töö tulemi edasist rakendamist ja määrab vastutaja, pannes paika edasised 

tegevused tulemi realiseerimiseks.  

6. KVÜÕA määratud vastutaja tutvub esitatud lõpparuandega ning hindab selle põhjal vastava 

töörühma tegevuste tulemi võimalikku edasist rakendamist (Lisa 2 „Lühihinnang NATO  STO 

tegevuse tulemuste rakendamisele“).  

 

 

IX. Rakendussätted 

1. Käesolev dokument jõustub selle kinnitamise hetkest. 

2. Vajadusel toimub dokumendi muutmise algatamine TAKi koosolekul. 

 

  



  

LISA 1 

 

 

NATO Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsiooni (STO) 

tegevustega seotud lähetuse lühiaruanne 
1. Esitaja nimi  

2. Esitaja amet  

3. Lähetuse sihtkoht  

4. Lähetuse toimumise aeg  

5. Vastuvõtva organisatsiooni 

esindaja nimi ja kontaktid  

 

 

 

 

 

6. Lähetuse põhjendus 

 

 

 

7. Lähetuse rahastamise allikas  

8. Sisuline lühiaruanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Allkiri ja kuupäev  

 

 

  



  

LISA 2 

 

 

NATO Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsiooni (STO) 

tegevuse tulemuste rakendamine 
1. Hindaja nimi  

2. Hindaja amet  

3. Hinnatav uurimisrühm 

(kood, ajaline kestus)  

4. Uurimisrühma tegevustesse 

kaasatud Eesti eksperdi nimi, 

amet ja kontaktandmed  

5. Hinnatav tulem 

(nt aruande pealkiri ja viited)  

 

 

 

6. Tulemi seos Eesti riigikaitse ja 

sõjalise võimearenduse seisukohalt 

oluliste eripädevustega 

 

 

 

7. Hinnang Eesti eksperdi 

panusele tulemi valmimisse 

 

 

 

 

 

 

8. Hinnang tulemi kasulikkusele 

 

 

 

9. Ettepanekud tulemi edasiseks 

rakendamiseks 
 

10. Ettepanek tulemi lõpptarbija 

määratlemiseks 
 

11. Allkiri ja kuupäev  

 


