Seletuskiri
haridus- ja teadusministri määruse „Haridus- ja teadusministri määruste muutmine
struktuuritoetuste valdkonnas seoses vaidemenetluse üleandmisega Riigi Tugiteenuste
Keskusele“ eelnõu juurde
1. Sissejuhatus ja eesmärk
Käesoleva eelnõu eesmärk on muuta haridus- ja teadusministri määrustega kehtestatud toetuse
andmise meetmetes vaiete lahendamise korda selliselt, et alates 1. septembrist 2020. a hakkab
rakendusüksus ehk Riigi Tugiteenuste Keskus lahendama enda tehtud otsuse või toimingu peale
esitatud vaideid vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 51 lõikele 2. Kehtiva
korra kohaselt teeb seda rakendusasutus ehk Haridus- ja Teadusministeerium.
Muudatused jõustuvad 1. septembril 2020. a.
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Haridus- ja Teadusministeeriumi õigusosakonna
õigusnõunik Kadi Mölder (e-mail: kadi.molder@hm.ee, telefon: 735 0234) ja
rahandusosakonna välisvahendite juht Inge Oopkaup (e-mail: inge.oopkaup@hm.ee, telefon:
735 0279).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõuga muudetakse 17 haridus- ja teadusministri määrust. Kõik muudatused määrustes on
ühetaolised.
Vastavalt perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 51 lõikele 2, kui vaie esitatakse
rakendusüksuse otsuse või toimingu peale, lahendab vaide rakendusasutus, välja arvatud juhul,
kui rakendusasutus on toetuse andmise tingimuste õigusaktis määranud vaide lahendajaks
rakendusüksuse. Seega selleks, et rakendusüksuse otsuse või toimingu peale esitatud vaiet oleks
pädevus lahendada rakendusüksusel endal, on vajalik vastav kord ette näha toetuse andmise
tingimusi kehtestavas õigusaktis ehk antud juhul haridus- ja teadusministri määrustes. Seni
sellist korda muudetavad määrused ette ei näinud, seega rakendusüksuse otsuse või toimingu
peale esitatud vaiete lahendamise pädevus on kehtiva korra kohaselt rakendusasutusel ehk
Haridus- ja Teadusministeeriumil.
Vastava tingimusega lisamisega haridus- ja teadusministri määrustesse hakkab alates 1.
septembrist 2020. a rakendusüksuse otsuse või toimingu peale esitatud vaideid lahendama
rakendusüksus ise. Ehk rakendusüksuse otsuse või toimingu peale esitatud vaide lahendamise
pädevus läheb Haridus- ja Teadusministeeriumilt üle Riigi Tugiteenuste Keskusele. Kuna 1.
septembri 2020. a seisuga on rakendusüksuse otsuste ja toimingute peale esitatud vaiete
lahendamise pädevus rakendusüksusel endal, lähevad 1. septembri 2020. a seisuga
pooleliolevad vaidemenetlused, mis on rakendusasutuse menetluses samuti üle Riigi
Tugiteenuste Keskusele.
Täiendavalt tehakse eelnõu § 12 punktiga 1 tehniline täpsustus. Kehtiva määruse §-s 1 on
viidatud valele tegevuse numbrile. Eelnõuga viga parandatakse ja senine tegevuse nr „1.5.6“

asendatakse numbriga „1.5.5“. Lisaks eelnevale tehakse eelnõu § 12 punktiga 3 muudatus, mille
kohaselt lisatakse toetuse taotlejateks ka haridusasutuse pidajad, kuna osades kohalikes
omavalitsustes ei ole lubatud haridusasutustel iseseisvalt tehinguid teha. See suurendab
võimalike taotlejate ringi ning parandab vahendite rakendamist.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
4. Määruse mõjud
Vaidemenetluse üleandmine Riigi Tugiteenuste Keskusele tagab tõhusama ja efektiivsema
vaiete lahendamise, kuna rakendusüksus hakkab enda otsuste ja toimingute peale esitatud
vaided ka ise lahendama.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja eeldatavad tulud
Vaidemenetluse üleandmisega seonduvad muudatused tulusid ega kulusid kaasa ei too.
Haridus- ja Teadusministeerium korraldas vaiete menetlejate tasu läbi oma eelarve. Riigi
Tugiteenuste Keskus katab vaidemenetluse kulud tehnilisest abist.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. septembril 2020. a.
7. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu on esitatud kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumile,
Sotsiaalministeeriumile,
Siseministeeriumile,
Kultuuriministeeriumile, Keskkonnaministeeriumile ja Riigi Tugiteenuste Keskusele ning
arvamuse avaldamiseks SA-le Innove ja SA-le Archimedes.
Eelnõule esitas märkuse Rahandusministeerium. Märkusega on arvestatud.
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