Seletuskiri
haridus- ja teadusministri 21. juuni 2016. a määruse nr 44
„Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine
perioodil 2014-2020“ muutmise eelnõu juurde
1. Sissejuhatus ja eesmärk
Prioriteetse suuna 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks
tööturul“ Ühtekuuluvusfondi meetme 1.4 „Koolivõrgu korrastamine“ meetme tegevuse 1.4.1
„Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlikke koolide kaasajastamine“ Haridus-ja
teadusministri 21. juuni 2016.a. määruse nr 44 „Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud
põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014-2020“ muutmine.
Eelnõu koostamise aluseks on perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste seaduse § 15 lõige 2.
Meetme eesmärk on toetada koolivõrgu korrastamist, nüüdisajastades Eesti elukestva õppe
strateegia (edaspidi EÕS) koolivõrgu programmi (edaspidi KVP) lisas 3 nimetatud kohalikes
omavalitsustes (edaspidi KOV) paiknevate hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) õpilastele
suunatud põhikoolide (edaspidi HEV koolide) õppekeskkond.
Määruse muutmise eelnõu ja seletuskirja koostasid Haridus- ja Teadusministeeriumi
riigivaraosakonna juhataja Indrek Riisaar (tel 735 0185, e-post: Indrek.Riisaar@hm.ee),
Haridus- ja Teadusministeeriumi õigusosakonna jurist Kadi Mölder (tel 735 0234, e-post
kadi.molder@hm.ee) ja Haridus-ja Teadusministeeriumi rahandusosakonna välisvahendite juht
Inge Oopkaup (tel 735 0279, e-post: inge.oopkaup@hm.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõuga tehakse määruses järgmised muudatused:
1)
Eelnõu punktiga 1 pikendatakse abikõlblikkuse perioodi. Kui meedet välja töötades oli
kavas meede ellu viia enne põhikoolivõrgu korrastamise meetme tegevuste lõppu, siis HEV
koolide
projektide
üleandmisega
kohalike
omavalitsuste
üksustele
ning
investeerimisettepanekute ettevalmistamisel on selgunud realistlik ajakava. Valdavat osa
projektidest hakatakse 2019. a alles realiseerima ja tegevused lõppevad 2022-2023. a;
2)
Eelnõu punktiga 2 täpsustatakse investeerimisettepaneku esitajat tulenevalt
muudatustest Haridus- ja Teadusministeeriumi struktuuris. Edaspidi on selleks Haridus- ja
Teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna juhataja. Lisaks asendatakse sõna „koolihoone“
sõnaga „hoone“, kuna § 2 lg 2 järgi on eesmärgiks investeeringud õppe- ja õpilaskodu
hoonetesse.
3. Eelnõu terminoloogia
Toetuste andmise ja kasutamisega seonduvat on Eesti õigusaktidega reguleeritud 2004–2006
STSi ja 2007–2013 STS-iga. Terminid on nendes seadustes, 2014-2020 STSi ja käesoleva
määruse eelnõus põhimõtteliselt samasisulised, mistõttu eelnõus kasutatud terminid ei ole
võõrad.
4. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Käesoleva eelnõu aluseks on perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus ja selle alusel antud
õigusaktid, mis omakorda on kooskõlas vastava ELi õigusega:

2

1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu
Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006;
2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1301/2013, mis käsitleb Euroopa
Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga
seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006.
5. Määruse mõjud
Määruse muudatuste tulemusena pikeneb projektide elluviimise tähtaeg ning täpsustub
investeerimisettepaneku esitaja.
Eelnõu alusel antav toetus ei ole riigiabi. Toetuse kaasabil ehitatavates hoonetes osutatakse
seadusest tulenevalt avalikku teenust, seega abimeede ei moonuta ega või moonutada
konkurentsi ja kaubandust Euroopa Liidu riikide vahel.
6. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja korralduse rakendamise eeldatavad
tulud
Määruse rakendamiseks vajalikud vahendid on ette nähtud kooskõlas Vabariigi Valitsuse
25.02.2014 otsusega kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavale 2014-2020“
riigieelarvestrateegias.
7. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
8. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu esitati kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile, Riigi Tugiteenuste Keskusele, SAle Innove, Eesti Linnade ja Valdade Liidule. Kooskõlastamise käigus ei esitatud ühtegi märkust.
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