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 vajadusest muuta eelarve tabelit seoses
lõppenud toetatavate tegevuste 2.1 ja 2.2 kasutamata jäänud raha ümberplaneerimisega
toetatavale tegevusele 2.3 „Lähisuhtevägivalla all kannatavate noorte ja perede
kindlakstegemine ning nende probleemide lahendamine võrgustikutöö meetodil“ täiendavateks
veebikoolitusteks ja toetatavale tegevusele 2.4 „Maakondliku võrgustikutöö edendamine
turvalisuse suurendamiseks“ maakonna tasandi tegevusteks.
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 Liisa Olesk (liisa.olesk@siseministeerium.ee,
tel 612 5073).
2.

Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

TAT-i punktis 6. „Toetatavate tegevuste eelarve“ tehakse järgmised muudatused:
 Toetatava tegevuse 2.1 „Käitumisoskuste Mängu arendamine ja laiendamine“ lõplikuks
summaks kehtestatakse 936 457,44 (795 988,82 Euroopa Sotsiaalfond + 140 468,62
riiklik kaasfinantseering). Toetatava tegevuse elluviimine on lõppenud 31.12.2020.


Toetatava tegevuse 2.2 „Andme- ja teabevahetuslahenduse loomine võrgustikutöö
tõhustamiseks“ lõplikuks summaks kehtestatakse 153 398,48 (130 388,71 Euroopa
Sotsiaalfond + 23 009,77 riiklik kaasfinantseering). Toetatava tegevuse elluviimine on
lõppenud 31.12.2020.



Toetatava tegevuse 2.3 „Lähisuhtevägivalla all kannatavate noorte ja perede
kindlakstegemine ning nende probleemide lahendamine võrgustikutöö meetodil“
eelarvet suurendatakse 73 000 võrra (62 049,55 Euroopa Sotsiaalfond + 10 950,45
riiklik kaasfinantseering) toetatavate tegevuste 2.1 ja 2.2 kasutamata jäänud raha arvelt.
Toetatava tegevuse summaks kehtestatakse 913 787,05 (776 718,99 Euroopa
Sotsiaalfond + 137 068,06 riiklik kaasfinantseering) sh Sotsiaalkindlustusametile 738
468,99 Euroopa Sotsiaalfondist ja 130 318,06 riiklikust kaasfinantseeringust. Eelarve
suurendamine on vajalik täiendava veebikoolituse loomiseks (videoloengute
salvestamiseks, monteerimiseks; sisuekspertide ja koolitajate tasudeks; materjalide
toimetamiseks; E-kursuse disainiks, tehniliseks vormistuseks) ning juhendatud
veebikursuse läbiviimiseks ja tagasiside kogumiseks. Veebikoolituse arendamine on

vajalik kogu riigis tegutsevate juhtumikorralduse võrgustikuliikmete koolituste
paindlikumaks muutmiseks ning koolitusvõimekuse tõstmiseks.

3.



Toetatava tegevuse 2.4 „Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse
suurendamiseks“ eelarvet suurendatakse 10 157,03 võrra (8 632,48 Euroopa
Sotsiaalfond + 1 524,55 riiklik kaasfinantseering) toetatavate tegevuste 2.1 ja 2.2
kasutamata jäänud raha (kokku 9 821,31) ning meetme tegevuse 2.7.4 eelarves
finantskorrektsioonide tõttu vaba raha (kokku 335,72) arvelt. Eelarve suurendamine on
vajalik tegevuse 2.4.3.2. „Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike
arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks muud kulud“
elluviimiseks. Selles tegevuses on maakondade turvalisuse nõukogud planeerinud 2021.
aasta tegevused ja koostanud vastava maakonna turvalisuse nõukogu 2021. aasta
tööplaani, kuid olemasolev raha ei ole piisav 15 maakonna turvalisuse nõukogude
planeeritud tegevuste elluviimiseks.



Toetatavate tegevuste kogusummaks kehtestatakse 2 332 587 (1 982 698 Euroopa
Sotsiaalfond + 349 889 riiklik kaasfinantseering).
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 kujunenud
vajadustele ning võimaldavad 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 kooskõlastatati õigusaktide kooskõlastamise infosüsteemis korraldusasutusega (Riigi
2

Tugiteenuste Keskusega), Rahandusministeeriumiga, valdkondlikku komisjoni kuuluva
rakendusasutusega (ministeeriumiga) ning teiste rakendusasutustega (ministeeriumitega), kes
vastutavad ühtekuuluvuspoliitika 2014-2020 rakenduskava sama prioriteetse suuna meetme,
meetme tegevuse või meetme tegevuste kogumi rakendamise eest. Samuti rakendusasutustega
(ministeeriumitega), kes vastutavad läbivate teemade (kliima ja keskkonnahoiu, võrdsete
võimaluste, infoühiskonna, regionaalarengu või riigivalitsemise) eesmärkide saavutamise eest
ja kelle vastutusala läbiva teema eesmärke toetatavad tegevused mõjutavad. Kooskõlastamisel
märkusi ei laekunud.
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