KÄSKKIRI
06.11.2017 nr 1-3/107

Siseministri 18. septembri 2015. a
käskkirja nr 1-3/170 „Toetuse andmise
tingimused riskikäitumise ennetamiseks,
riskis olevate perede toetamiseks ning
turvalise elukeskkonna arendamiseks“
muutmine
Perioodi 2014−2020 struktuuritoetuse seaduse § 7 lõike 2 punkti 1 ja § 16 lõike 1 alusel ning
kooskõlas Vabariigi Valitsuse 29. septembri 2016. a korraldusega nr 325 „„Perioodi 2014–2020
struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamine“
1.

Muudan siseministri 18. septembri 2015. a käskkirja nr 1-3/170 „Toetuse andmise
tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise
elukeskkonna arendamiseks“ järgmiselt:

1.1. sõnastan punkti 2.1.2 esimese lause järgnevalt:
„2.1.2. Tegevuse tulemusel viiakse tõendatud mõjuga Käitumisoskuste Mäng ellu vähemalt 80
üldhariduskooli põhikooli I ja II kooliastme 200 klassis (sealhulgas vene õppekeelega
koolides ning eelistatult esimeses klassis) ning vähemalt ühe õppeaasta vältavas
programmis osaleb kokku 4000 õpilast.“;
1.2. sõnastan punkti 2.1.4.1 järgnevalt:
„2.1.4.1. Toetatava tegevuse sihtrühm on põhikooli I ja II kooliastme õpilased, õpilaste
vanemad, kooli personal ning õpetajakoolituse õppejõud.“;
1.3. sõnastan punkti 2.4.3.1.1 järgnevalt:
„2.4.3.1.1. Koostöös maavalitsuste, maakondlike ja piirkondlike omavalitsuste liitude,
maakondlike arenduskeskuste, kohalike omavalitsuste ja teiste asjaomaste pooltega
koondatakse ülevaade senistest praktikatest maakondlikus võrgustikutöös, tehakse
analüüs, tutvutakse Eesti ja vajaduse korral teiste riikide praktikaga (vajaduse korral
korraldatakse õppereise, kaasatakse eksperdid).“;
1.4. sõnastan punkti 2.4.3.2.1 järgnevalt:
„2.4.3.2.1. Võrgustikutöö edendamiseks korraldatakse koolitusi maavalitsuste, maakondlike ja

piirkondlike omavalitsuste liitude, maakondlike arenduskeskuste, kohalike
omavalitsuste ja teiste poolte esindajatele (võrgustike loomise, haldamise ja
arendamise pädevuse tõstmiseks) ning turvalisuse nõukogude käivitamise
toetamiseks korraldatakse koolitusi maakonna turvalisuse võtmeisikutele (asutuste
ja ühingute juhtidele).“;
1.5. sõnastan punkti 2.4.3.2.3 järgnevalt:
„2.4.3.2.3. Tegevuse elluviimise aeg on 01.09.2015–31.12.2020.“;
1.6. sõnastan punkti 2.4.3.3.1 järgnevalt:
„2.4.3.3.1. Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamiseks ja üksteiselt õppimiseks
korraldatakse maavalitsuste, maakondlike ja piirkondlike omavalitsuste liitude,
maakondlike arenduskeskuste, Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti ja kohalike
omavalitsuste esindajatele ning teistele pooltele üleriigilisi seminare.“;
1.7. sõnastan punkti 2.4.4.1. järgnevalt:
„2.4.4.1. Tegevuse sihtrühm on maavalitsuste, maakondlike ja piirkondlike omavalitsuste
liitude, maakondlike arenduskeskuste, Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti,
kohalike omavalitsuste ja teiste asjaomaste asutuste esindajad ning maakondlikul
tasandil turvalisuse loomises osalevate vabaühenduste ja nende üleriigiliste
katusühenduste eestvedajad ja ettevõtete esindajad.“;
1.8. sõnastan punkti 3 järgnevalt:
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Toetatav tegevus 2.1. Käitumisoskuste Mängu arendamine ja laiendamine õpilaste koolis
toimetuleku parandamiseks ja riskikäitumise ennetamiseks
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Toetatav tegevus 2.2. Andme- ja teabevahetuslahenduse loomine võrgustikutöö
tõhustamiseks
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Toetatav tegevus 2.3. Lähisuhtevägivalla all kannatavate noorte ja perede
kindlakstegemine ning nende probleemide lahendamine võrgustikutöö meetodil
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Rakenduskava muutmisel muudetakse rakenduskava väljundnäitaja nimetus „Võrgustikutöö teenusest kasusaajate
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kasusaajate arv“. Uus nimetus hõlmab selgemini nii Käitumisoskuste Mängust kui juhtumikorralduse mudelist
kasusaajaid.
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Toetatav tegevus 2.4. Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse
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1.9. sõnastan punkti 7.1.3.1.1 järgnevalt:
„7.1.3.1.1. Otsesteks personalikuludeks loetakse toetatava tegevuse tegemise ja projekti
juhtimise kulud, mis on nimetatud ühendmääruse § 3 lõike 1 punktides 1–4 ning
§ 3 lõikes 4.“;
1.10. sõnastan punkti 7.1.3.2.1 järgnevalt:
„7.1.3.2.1. Kaudseteks kuludeks loetakse üldkulud, mis on nimetatud ühendmääruse § 9
lõikes 5, ning toetatavate tegevuste administreerimise kulud, mis on nimetatud
ühendmääruse § 9 lõikes 6.“;
1.11. sõnastan punkti 9.1.1.1 järgnevalt:
„9.1.1.1. eelarveaasta tegevuskava, sellele vastava eelarve ja eelarve seletuskirja kinnitab
RA5;“;
1.12. sõnastan punkti 9.1.1.2 järgnevalt:
„9.1.1.2. punktis 9.1.1.1 nimetatud RA kinnitatud tegevuskava, sellele vastava eelarve ja
eelarve seletuskirja muutmist ei eelda tegevuskava ja tegevuskavale vastava eelarve
muudatused juhul, kui kinnitatud eelarvet muudetakse ühe kalendriaasta jooksul kuni
15% ulatuses ja elluviija kooskõlastab eelarve muutmise eelnevalt RÜ-ga kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis;“.
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Kinnitatud tegevuskava ja eelarve ning selle seletuskirja esitab RÜ-le RA.
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2. Käskkirja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2017. a.
(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Anvelt
siseminister

