
 

 
 
 
 
 
 
 
MINISTRI KÄSKKIRI 
 
 
 
Konkurss meditsiinitudengite õppematerjali 
koostamiseks 
 
 
Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 23.12.1996 määrusega nr 319 „Justiitsministeeriumi 
põhimääruse kinnitamine“ kinnitatud „Justiitsministeeriumi põhimääruse“ punkti 18 alapunktide 1 ja 
alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 03.10.2013 korraldusega nr 429 „„Korruptsioonivastase 
strateegia aastateks 2013–2020“ ja selle rakendusplaani aastateks 2013–2017 heakskiitmine““ 
heakskiidetud „Korruptsioonivastase strateegiaga aastateks 2013–2020“ ning selle rakendusplaani 
punktiga 2.7.3. 
 
1. Üldsätted 
1.1. Kuulutan koostöös Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsiga (reg. nr: 80068213) välja konkursi 
toetuse andmiseks arstitudengite, arst-residentide ja teiste meditsiinierialade õppurite (edaspidi: 
meditsiinitudengite) huvide konflikti ja korruptsioonialase teadlikkuse tõstmisele ning ennetamisele 
suunatud õppematerjali koostamiseks (edaspidi: õppematerjal). 
1.2. Toetuse määr on 6000 (kuus tuhat) eurot. 
1.3. Konkursil võivad osaleda kõikide Eesti kõrgkoolide tudengid, eelistatud on arstitudengid, arst-
residendid ja teised meditsiinierialade õppurid.  

1.3.1. Konkursil võivad osaleda vähemalt kolmeliikmelised meeskonnad, kellest kaks 
peavad olema arstitudengid või arst-residendid. Meeskonda võib kuuluda ka üks 
meditsiinieriala õppejõud. 

1.4. Toetus antakse meditsiinitudengite õppematerjalide väljatöötamiseks koos järgmiste 
nõudmistega: 

1.4.1. õppematerjalid peavad olema suunatud meditsiinitudengitele õppetöös 
kasutamiseks; 

1.4.2. õppematerjale peab olema võimalik kasutada meditsiiniasutustes 
täiendkoolitusmaterjalidena; 

1.4.3. õppematerjalid peavad olema elektroonsed, sisaldama originaalvideot(-sid) ja 
juhendit (soovitusi) selle õppetöös kasutamiseks;  

1.4.4. õppematerjalides kasutatud video peab sisaldama vähemalt kolme arstide ja teiste 
meditsiinivaldkonna spetsialistide (õed, proviisorid, farmatseudid, ämmaemandad, 
hambatehnik jne) töös tekkivaid huvide konflikti ja korruptsiooni juhtumit ning nende 
võimalikke lahendusi. Juhtumid võivad olla ühes klipis või erinevates;  

1.4.5. õppematerjalid peavad olema kaasavad ning võimaldama meditsiinitudengite 
võimalikult aktiivset osalemist õppetöös; 

1.4.6. õppematerjalid peavad olema eestikeelsed, inglise- ja venekeelsete subtiitritega.  
 
1.5. Toetuse eesmärgiks on tõsta meditsiinitudengite teadlikkust huvide konfliktist ja korruptsioonist 
ning seeläbi suurendada meditsiinivaldkonna läbipaistvust. 
1.6. Õppematerjalid peavad olema sihtrühmadele tasuta. 
1.7. Projekti kestus on kuni üks aasta ja tegevused (sh ettevalmistavad) peavad algama hiljemalt 
2017. aasta novembris. 
 
2. Taotluse vormistamine ja esitamine 
2.1. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 11.09.2017. 
2.2. Taotlus tuleb esitada eesti keeles e-posti aadressile konkurss@just.ee, märgusõnaga 
„Korruptsiooniennetus“. 
2.3. Taotluses tuleb muuhulgas: 

2.3.1. kirjeldada õppematerjalide kontseptsioon koos video(de) võimaliku sisuga ning muu 
olulise infoga, sealhulgas kirjeldusega, kuidas antud õppematerjal aitab kaasa 
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meditsiinivaldkonna korruptsiooni ennetamisele ning kuidas kaasatakse meditsiinitudengeid 
õppetöös;  

2.3.2. kirjeldada vajalikud tegevused õppevahendi väljatöötamisel koos ajakava ning 
eelarvega (tegevuskava);  

2.3.3.  märkida projektijuhi (taotleja) ja teiste õppematerjali koostajate nimed, eriala ning 
roll õppevahendi valmimisel ning lisada projektijuhi CV. 

2.4. Projektijuht annab taotluses kinnituse, et taotleja on nõus konkursi tingimustes sätestatuga. 
2.5. Mittetähtaegselt esitatud taotlusi ei võeta taotluste hindamisel arvesse. 
 
3. Projektikonkursi läbiviimine 
3.1. Taotlusi hindab justiitsministri käskkirjaga moodustatud taotluste hindamise komisjon (edaspidi 
komisjon). 
3.2. Taotluste hindamisel arvestatakse järgnevaid asjaolusid: 

3.2.1. õppematerjalides kasutatavate juhtumite aktuaalsust; 
3.2.2. õppematerjalide mitmekülgsust - erinevate korruptsioonivormide ja 

meditsiinivaldkondade hõlmatust õppematerjalides; 
3.2.3. õppematerjali kasutusvõimalusi õppetöös ja täiendkoolitusmaterjalidena; 
3.2.4. meditsiinitudengite kaasamist õppematerjali kasutamisel õppetöös;  
3.2.5. tegevuste, eelarve ja ajakava realistlikkust ja teostatavust; 
3.2.6. õppematerjali mõju ulatust meditsiinivaldkonna korruptsiooni ennetamisele. 

3.3. Komisjonil on õigus esitada taotlejale küsimusi taotluses esitatud teabe selgitamiseks, 
piiritlemiseks või täpsustamiseks ning teha ettepanekuid projekti muutmiseks. 
3.4. Toetuse maksmise otsuse teeb justiitsminister komisjoni ettepanekul elektroonilises vormis. 
Sobivate taotluste puudumisel on justiitsministril õigus jätta toetus osaliselt või täielikult välja 
maksmata ning kuulutada välja uus konkurss. 
3.5. Justiitsministeerium teavitab taotlejaid konkursi tulemustest elektronkirja teel 5 tööpäeva jooksul 
otsuse tegemise päevast arvates. 
3.6. Konkurss kuulutatakse välja ja tulemused avaldatakse veebilehel www.korruptsioon.ee ja 
http://eays.ee/.  
 
4. Toetuse väljamaksmine 
4.1. Toetus makstakse välja toetuse saajaga sõlmitava toetuse kasutamise lepingu alusel. Lepingu 
osaks on lisaks eritingimustele ja nende lisadele toetuse kasutamise lepingute üldtingimused, mis on 
kättesaadavad Justiitsministeeriumi kodulehel aadressil 
http://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/toetuse_kasutamise_lepingute_uldtingimused_2.2.2017.pdf  
Justiitsministeerium jätab endale õiguse teha enne toetuse kasutamise lepingu toetuse saajale 
saatmist lepingu sõnastusse täpsustusi ja täiendusi. 
4.2. Taotleja allkirjastab toetuse kasutamise lepingu 5 tööpäeva jooksul alates Justiitsministeeriumi 
poolt temale allkirjastamiseks saadetud lepingu kättesaamisest. 
4.3. Lepingu sõlmimisest kõrvalehoidumisel on justiitsministril õigus toetuse maksmise otsus 
kehtetuks tunnistada ja vajadusel kuulutada välja uus konkurss. 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
 
Urmas Reinsalu 
 
 
 
 
 

http://www.korruptsioon.ee/
http://eays.ee/
http://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/toetuse_kasutamise_lepingute_uldtingimused_2.2.2017.pdf

