MINISTRI KÄSKKIRI

Kuupäev digiallkirjas nr 124
Tervise- ja tööministri 25. novembri 2014. a käskkirja nr
210 "Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine"
muutmine

Tervise- ja tööministri 25. novembri 2014. a käskkirjaga nr 210 kinnitatud „Karjäärinõustamise
kättesaadavuse suurendamine“ toetuse andmise tingimuste punkti 7.4.2 alusel ja kooskõlas
haldusmenetluse seaduse §-ga 64 teen toetuse andmise tingimustes järgmised muudatused:
1. Täiendan punkti 2.1 esimest lõiku järgmises sõnastuses:
„Lisaks hindavad karjäärinõustajad alates 1. maist 2017 töötavate inimeste koolitusvajadust
Töötukassa toetusel tasemeõppes või tööalasel täienduskoolitusel osalemiseks.“;
2. Muudan punkti 2.2 alampunkti 1 esimest lauset ja sõnastan järgmiselt:
„Karjäärispetsialistide (Töötukassas töötavad karjäärinõustajad, karjääriinfo spetsialistid ning
karjääriteenuste arendamise eest vastutavad töötajad) koolitamine.“;
3. Muudan punkti 2.2 alampunkti 2 viimast lauset ja sõnastan järgmiselt:
„Materjalide koostamisel arvestatakse erinevate vajadustega inimestega (nt puuetega
inimesed), samuti on kavas tõlkida materjalid vene ja inglise keelde.“;
4. Muudan punkte 7.5.1, 7.5.2, 7.5.6 ja 7.5.8 ning sõnastan järgmiselt:
„7.5.1 TAT elluviija esitab RÜ-le RA kehtestatud vormil TAT vahearuande koos lisadega
struktuuritoetuste registri (edaspidi register) vahendusel üldjuhul iga aasta 20. jaanuariks ja
15. juuniks. Kui registri vahendusel ei ole võimalik vahearuannet esitada, siis esitatakse
vahearuanne elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult. Juhul kui TAT tegevuste alguse ja
esimese vahearuande esitamise tähtpäeva vahe on vähem kui neli kuud, esitatakse
vahearuanne järgmiseks tähtpäevaks.
7.5.2 TAT elluviija esitab RÜ-le RA kehtestatud vormil TAT lõpparuande registri vahendusel
45 päeva jooksul alates TAT abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast. Kui registri vahendusel
ei ole võimalik lõpparuannet esitada, siis esitatakse lõpparuanne elektrooniliselt digitaalselt
allkirjastatud.
7.5.6 Juhul kui lõpparuandes puudusi ei esine, kooskõlastab RÜ lõpparuande ja teavitab 5
tööpäeva jooksul RAd. RA teavitab lõpparuande kinnitamisest viivitamatult RÜ-d kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis. Kui lõpparuanne on esitatud elektrooniliselt digitaalselt
allkirjastatult, siis edastab RÜ lõpparuande 5 tööpäeva jooksul RA-le kinnitamiseks.
7.5.8 Puuduste esinemisel lõpparuandes annab RÜ TAT elluviijale vähemalt 10 tööpäeva
puuduste kõrvaldamiseks ning teavitab 5 tööpäeva jooksul peale puuduste kõrvaldamist
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RAd. RA teavitab lõpparuande kinnitamisest viivitamatult RÜ-d kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis. Kui lõpparuanne on esitatud elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult, siis
edastab RÜ lõpparuande 5 tööpäeva jooksul peale puuduste kõrvaldamist RA-le
kinnitamiseks.“.
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