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Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste rakendusiiksus edastab otsuse haldusotsuse nr
16. 1 5-3/53 1 muutmise kohta.
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OTSUS
haldusotsuse nr 26.15-3/531 muutmise kohta
Silrtasutus Archimedes (registrikood: 8001 1 561 ; aadress: Koidula I 3a, 10125 Tallinn)
struktuuritoetuste rakendusiiksus (edaspidi rakendusi.iksus) teeb otsuse Eesti Keele Instituudi
taotluse ,,Teadusasutuste teadusaparatuuri kaasajastamise taotlus 2011 Uhistaotlus TAP23''
kolrta 07.07.2011 tehtud otsuse nr 26.15-3/531 rnuutmise kohta, v6ttes aluseks perioodi 20072013 struktuuritoetuse seaduse (RT I 2006,59,440, koos edaspidiste muudatustega, edaspidi
STS) $ 18 lg I ja lg 3 p 2 ning haridus- ja teadusministri 12. juuni 2009. a mddruse nr 55
..Alarleetme ""Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastarniue"
tingirnused" (RTL 2009,48, 683, koos edaspidiste muudatustega) $ l7 lg 1.
.2011 tegi rakendusi.iksus otsuse nr 26.15-3/531 (edaspidi Otsus), rnillega rahuldati Eesti
Keele Instituudi taotlus ..Teadusasutuste teadusaparatuuri kaasajastamise taotlus 2011
Uhistaotlus TAP23" taotletud mahus.
07 .07

Eesti Keele Instituut esitas 14.08.2012 projekti pikendarnise taotluse, rnilles teavitas projekti
"Eesti Keele Instituudi teadusarhiivi vdljaehitar.nine" (TAP23-1, struktuuritoetuse riiklikus
registris nr 3.2.0302 .11-0271) ldpptzihtaja pikendarnisest ning teger.uskava muutmisest seoses
sellega. et esirnesele lihtrnenetlusega ehitushankele laekus ainult uks pakkumine, mis liikati
tagasi, kuna selle maksumus iiletas hankelepingu eeldatavat maksumust. Seet6ttu soovib
toetuse saaja pikendada projekti ja rnddrata uueks lOpptiihtajaks 31 .12.2012 ning muuta
proj ekti teger..uskava.
Tuginedes projekti pikendamise taotluses vdlja toodud asjaoludele ja p6hjendustele, peab
rakendusi.iksus taotlust projekti lSpptiihtaja pikendamiseks ning tegevuskava muutmiseks
p6hiendatuks.
Lzihtudes eeltoodust, rakendustiksus

otsustab:
rahuldada Eesti Keele Instituudi taotlus projekti TAP23-1 l6pptiihtaja pikendamiseks ning
tegevuskava muutmiseks ja muuta Otsuse resolutsiooni punkti 3 ja s6nastada see jdrgmiselt:

En

..i. =i-tSc. saaia on kohustatud jrirgirna taotlusega csitatud projekti eelarvet
sr'isugl esitatucl projekti tegel.uskava"

ja

14.08.2012

STS tr 3-1ja haldusmenetluse seadusc $ 71 lg 1, $ 72 1g 1, s\ 731gLja g 75 kohaselt on Eesti
Keele Instituudil 6igus esitada 30 pdeva jooksul otsusest teadasaamise pdevast arvates
rakendusiiksuse kaudu Haridus- ja Teadusministeeriumile vaie.

Eve Sild
Silrtasutus Archirnedes juhatuse liige
Lisa: projekti TAP23-ltegevuskava seisuga 14.08.2012 1 lehel
Sandra Toim 7 100 395
sandra.toinrg archimedes.ee
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Teget,us

Planeeritud algus

Planeeritud

ektiiuhtimise hanke lzibiviimine
Projektijuhtimine
ekteerimisha nke ldbiviimine
Projekteerimine
Ehitus- ja omanikujd relevalve
hangete lijbiviimine

01.08.2011

13 09.2011

01.08.2011

31..12.2012

1.9.O9.201.1

21,.I2.2011

21..12.201.1,

1.5.O5.2012

30.05.2012
1.3.08.2012

L6petatud
Alustatud
L6petatud
L6petatud
L6petatud

Teadusarhiivide
sijilita mistingimuste tagamiseks ja
tead uskasutuse para nda miseks
soetatavate arhiiviriiulite hanke

01..08.2012

1.5.09.2012

Pla

neeritud

08.08.2012

28.09.2012

Pla

neeritud

28.09.2012

30.11..2012

Pla

neeritud

ldbiviimine
Ehita mine sh tehnosiisteemide
vdliaehitamine ia OJV teostamine
Arhiiviriiulite tarnimine ja
paiga lda mine
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