KÄSKKIRI
03.10.2019 nr 1-3/66

Siseministri 27. märtsi 2015. a käskkirja
nr 1-3/87 „Toetuse andmise tingimused
uussisserändajate kohanemise toetamiseks“
muutmine
Perioodi 2014−2020 struktuuritoetuse seaduse § 7 lõike 2 punkti 1 ja § 16 lõike 1, peaministri
1. mai 2019. a korralduse nr 33 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite
vastutusvaldkonnad“ punkti 9 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2019. a
korraldusega nr 34 „„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamine“
1. Muudan siseministri 27. märtsi 2015. a käskkirja nr 1-3/87 „Toetuse andmise tingimused
uussisserändajate kohanemise toetamiseks“ (edaspidi käskkiri) järgmiselt:
1.1. sõnastan punkti 1.3.2 järgmiselt:
„Elluviija partnerid on Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi PPA), Siseministeeriumi
infotehnoloogia- ja arenduskeskus (edaspidi SMIT), Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
(edaspidi EAS), SA Archimedes, SA Eesti Teadusagentuur, MTÜ Eesti Külaliikumine
Kodukant (edaspidi MTÜ Kodukant), Tartu Linnavalitsus ja Terviseamet.“;
1.2. sõnastan punkti 2.3.1.1 järgmiselt:
„Tegevusi viivad ellu Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakond, elluviija
partnerid PPA, MTÜ Kodukant, Tartu Linnavalitsus ja Terviseamet ning vastavalt riigihangete
seaduses sätestatud korrale leitud teenusepakkujad või avaliku konkursi korras leitud
partnerid.“;
1.3. täiendan käskkirja punktiga 2.3.1.3 järgmises sõnastuses:
„MTÜ Kodukant loob Eestisse elama asunud välismaalastele tegevuse 2.3.3.2 raames
võimalused vabatahtlikus tegevuses osalemiseks ning toetab vabaühendusi Eestisse elama
asunud välismaalaste kaasamisel vabatahtlikku tegevusse.“;
1.4. täiendan käskkirja punktiga 2.3.1.4 järgmises sõnastuses:
„Tartu Linnavalitsus koordineerib ja arendab eelkõige Tartusse ja võimaluse korral teistesse
Lõuna-Eesti piirkondadesse elama asunud välismaalaste kohanemise toetamiseks tegevuse
2.3.3.2 raames kohaliku tasandi tugivõrgustike koostööd ning kujundab ja arendab
omavalitsuse avalike teenuste osutamise võimekust vastavalt sihtgrupi vajadustele.“;

1.5. täiendan käskkirja punktiga 2.3.1.5 järgmises sõnastuses:
„Terviseamet arendab Eestisse elama asunud välismaalastele tegevuse 2.3.3.2 raames
esmatasandi tervishoiuteenuse ja asjakohase informatsiooni kättesaadavust.
1.6. kehtestan punkti 3 uues redaktsioonis:
3. Väljund- ja tulemusnäitajad ning nende sihttasemed
Näitajad

Näitaja
nimetus

Algtase

Sihttase
2016

Tulemusnäitaja

Infoplatvormi
kasutajate
arv

0

Toetatav tegevus 2.1
500
1500
6500

Tulemusnäitaja

Kohanemis- 0
koolitustel
osalejate arv

Rakenduskavaga
seonduv
tulemusnäitaja

Kohanemisprogrammi
läbinute1
arv, kelle
eesti keele
oskus,
praktiline
informeeritus ja
teadmised
Eesti riigi,

0

Sihttase
2018

Sihttase
2020

Toetatav tegevus 2.2
494
2353
5575

346

1647

3902

Sihttase
2023

Selgitav teave

11 000 Tulemusnäitaja
moodustab meetme
tegevuse 2.6.1
väljundnäitaja.

12 843 Tulemusnäitaja
moodustub
kohanemiskoolituste
läbimiskordade arvust.
Tulemusnäitaja
moodustab meetme
tegevuse 2.6.2
väljundnäitaja.
Tulemusnäitaja
panustab rakenduskava
väljundnäitajasse
„Lõimumis- ja
kohanemiskoolitustel
osalejate arv“. Selle
sihttase kokku on
18 343 ja tegevus 2.2
panustab sellesse
osaliselt (12 843).
8990
Näitaja moodustub
kohanemisprogrammi
koolituste
läbimiskordade arvust,
mille järel inimene on
andnud hinnangu, et
tema eesti keele oskus,
praktiline
informeeritus ja
teadmised Eesti riigi,

Kohanemisprogrammi läbinuks loetakse isik juhul, kui ta on osalenud vähemalt ühes kohanemisprogrammi
teemamoodulis või 50% ulatuses algtaseme (A1–A2) keeleõppes.
1

ühiskonna ja
kultuuri
kohta on
paranenud

Tulemusnäitaja

Arendatud
või väljatöötatud
teenuste arv

ühiskonna ja kultuuri
kohta on paranenud.
Tulemusnäitaja
panustab rakenduskava
tulemusnäitajasse
„Kohanemis- ja
lõimumisprogrammi
läbinute arv, kelle eesti
keele oskus,
informeeritus ja
teadmised Eesti riigi,
ühiskonna ja kultuuri
kohta on paranenud“.
Selle sihttase kokku on
12 840 ja tegevus 2.2
panustab sellesse
osaliselt (8990).
0

Toetatav tegevus 2.3
0
5
15

25

Tulemusnäitaja
moodustab meetme
tegevuse 2.6.3
väljundnäitaja ning
ühtlasi rakenduskava
väljundnäitaja
„Uussisserändajate
kohanemise
toetamiseks arendatud
või väljatöötatud
teenuste arv“.

1.7. kehtestan punkti 6 uues redaktsioonis:
6. Tegevuste eelarve
Jrk
Toetatava tegevuse nimetus
nr
1
Infoplatvormi ja selle tugiteenuste väljatöötamine
ja rakendamine
1.1
ESF-i toetus
sh PPA (2015−2018)
EAS (2015−2017)
SMIT (2018−2022)
1.2
Riiklik kaasfinantseering
sh PPA (2015−2018)
EAS (2015−2017)
SMIT (2018−2022)
1.3
Omafinantseering
2
Kohanemiskoolituste väljatöötamine, piloteerimine
ja rakendamine
2.1
ESF-i toetus
sh SA Archimedes (2015−2017)
SA Eesti Teadusagentuur (2015−2017)

Summa
(eurodes)
620 000

Osakaal

527 000
82 058,52
35 511,76
108 885
93 000
14 480,92
6266,78
19 215
0
6 608 734

85%

5 617 424
46 730,92
65 723,56

85%

100%

15%

0%
100%

2.2

2.3
3
3.1

3.2

3.3

PPA (2019−2020)
47 090
Riiklik kaasfinantseering
991 310
sh SA Archimedes (2015−2017)
8246,63
SA Eesti Teadusagentuur (2015−2017)
11 598,27
PPA (2019−2020)
8310
Omafinantseering
0
Tugivõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine ja 2 176 233
rakendamine
ESF-i toetus
1 849 798
sh PPA (2017−2021)
637 500
MTÜ Kodukant (2019−2020)
54 952,50
Tartu Linnavalitsus (2019−2021)
63 750
Terviseamet (2019−2021)
72 250
Riiklik kaasfinantseering
326 435
sh PPA (2017−2021)
112 500
MTÜ Kodukant (2019−2020)
9697,50
Tartu Linnavalitsus (2019−2021)
11 250
Terviseamet (2019−2021)
12 750
Omafinantseering
0

15%

0%
100%
85%

15%

0%

1.8. sõnastan punkti 8.3 esimese lause järgmiselt:
„Maksetaotlusi võib esitada vastavalt punktis 9.1.3 nimetatud prognoosile kõige harvem kord
kvartalis ja mitte tihedamini kui kord kuus.“
1.9. sõnastan punkti 8.5. esimese lause järgmiselt:
„Esimesele maksetaotlusele, mille võib esitada koos punktis 9.1.3 nimetatud väljamaksete
prognoosiga, lisatakse kõik selle taotluse aluseks olevate kuludokumentide ja tasumist
tõendavate dokumentide koopiad.“
2.

Käskkirja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2019. a.

(allkirjastatud digitaalselt)
Riina Solman
rahvastikuminister

