Seletuskiri „Siseministri 18. septembri 2015. a käskkirja nr 1-3/170 „Toetuse andmise
tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise
elukeskkonna arendamiseks“ muutmine“ juurde
1.

Sissejuhatus

Siseministri 18. septembri 2015. a käskkirja nr 1-3/170 „Toetuse andmise tingimused
riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna
arendamiseks“ (edaspidi TAT) muutmine on tingitud vajadustest täpsustada viiteid
struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestavale meetmete nimekirjale ning muuta tegevuste
eelarve tabelit finantskorrektsiooni tõttu vähendatud summa võrra. Lisaks pikendatakse
toetatavas tegevuses 2.4 „Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse
suurendamiseks“ tegevuse 2.4.3.2 „Koolituste korraldamine maakondlike võrgustike
arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks“ tegevuste elluviimise
aega kuni 31.12.2021.
Käskkiri kehtestatakse perioodi 2014−2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi STS) § 7 lõike
2 punkti 1 ja § 16 lõike 1 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse korraldusega, millega
kinnitatakse perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste meetmete nimekiri.
Käskkirja eelnõu koostasid Siseministeeriumi välisvahendite osakonna nõunik Margit Tilk
(e- post margit.tilk@siseministeerium.ee, telefon 612 5242) ning korrakaitse- ja
kriminaalpoliitika
osakonna
peaspetsialist
Anneli
Liblik
(e-post
anneli.liblik@siseministeerium.ee, telefon 612 5038). Eelnõu juriidilist kvaliteeti kontrollis
Siseministeeriumi
õigusosakonna
õigusnõunik
Kertu
Nurmsalu
(kertu.nurmsalu@siseministeerium.ee, tel 612 5084).
2.

Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

Muudatusi tehakse TAT-i alljärgnevates punktides.
Preambulis asendatakse viide Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2015. a korraldusele nr 295
„„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamine“ viitega
struktuuritoetuse seadusele, millega kinnitatakse meetmete nimekiri. Lisatakse üldviide, kuna
meetmete nimekirja muudetakse pidevalt ning korrektsete viidete tagamine TATis eeldab selle
pidevat muutmist. See aga suurendab asjatult halduskoormust.
Joonealustes selgitustes nr 1 ja 2 asendatakse viide Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2019. a
korraldusele nr 34 „„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamine
viitega struktuuritoetuse seadusele, millega kinnitatakse meetmete nimekiri. Põhjendused on
samad, mis preambuli muutmisele – üldviite lisamisega väheneb halduskoormus.
Punktis 2.4.3.2.3 pikendatakse tegevuse elluviimise aega kuni 31.12.2021, kuna seoses
COVID-19 pandeemiaga oli 2020. aastal piiratud kontakttegevustena maakonna tasandil
seminaride, koolituste ja võrgustikutöö korraldamine. Maakonna tasandil 2020. aastal
ärajäänud ja edasilükkunud tegevused viiakse läbi 2021. aastal.
Punktis 6 muudetakse eelarve tabelis toetatava tegevuse 2.1 „Käitumisoskuste Mängu
arendamine ja laiendamine“ summasid, sest abikõlblik summa väheneb 99,77 euri võrra
(Euroopa Sotsiaalfond + riiklik kaasfinantseering) vastavalt Riigi Tugiteenuste Keskuse
11.09.2020 e-toetuses saadetud kirjale.

3.

Eelnõu terminoloogia

Käskkirjaga uusi termineid kasutusele ei võeta.
4.

Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele

Eelnõu vastab järgmistele Euroopa Liidu määrustele:
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse
ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu
Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse
ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja
Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006;
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa
Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1081/2006.
5.

Käskkirja mõjud

Eelnõuga tehtavad muudatused tuginevad toetatavate tegevuste elluviimise käigus tekkinud
ettenägematule vajadusele ning võimaldab saavutada tegevustele seatud eesmärgid.
6.

Käskkirja rakendamiseks vajalikud kulutused ja eeldatavad tulud

TAT-is sätestatud toetatavaid tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi
vahenditest TAT-i abikõlblike kulude eelarve ulatuses, seega eelnõu rakendamisega ei kaasne
täiendavaid kulusid.
7.

Käskkirja jõustumine

Käskkiri jõustub selle allkirjastamisel.
8.

Eelnõu kooskõlastamine

Eelnõu kooskõlastati õigusaktide kooskõlastamise infosüsteemis korraldusasutusega,
valdkondlikku komisjoni kuuluva RA-ga ning teiste RA-dega, kes vastutavad sama prioriteetse
suuna meetme, meetme tegevuse või meetme tegevuste kogumi rakendamise eest, ning RAdega, kes vastutavad läbivate teemade elluviimise eest ja kelle vastutusala läbiva teema
eesmärke toetatavad tegevused mõjutavad. Eelnõu kooskõlastati märkusteta.

2

