SELETUSKIRI
Haridus- ja teadusministri 29. juuli 2016. a määruse nr 51 „Struktuuritoetuse andmise
tingimused tööturul vajalike keelepädevuste arendamiseks“ muutmise eelnõu juurde
I.SISSEJUHATUS
Määrust muudetakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.
Määruse muutmise eelnõu ja seletuskirja on koostanud Haridus- ja Teadusministeeriumi
rahandusosakonna peaekspert Anastassia Vrabi (anastassia.vrabi@hm.ee, 735 0230),
keeleosakonna asejuhataja Riina Koolmeister (riina.koolmeister@hm.ee, tel 735 0224) ja
keeleosakonna peaekspert Pille Põiklik (pille.poiklik@hm.ee, tel 735 0223). Eelnõu
ettevalmistamisel on lähtutud meetme juhtkomisjoni ja rakendusüksuse ettepanekutest.
II. EELNÕU SISU
Eelnõuga muudetakse haridus- ja teadusministri 29. juuli 2016. a määrust nr 51
„Struktuuritoetuse andmise tingimused tööturul vajalike keelepädevuste arendamiseks“
(edaspidi määrus).
Määruse muudatuste sõnastamisel võeti arvesse rakendusüksuse ettepanekuid ja kogemusi, mis
tekkisid esimese ringi taotlusvoorude läbiviimise käigus. Muudatused on pigem tehnilist laadi
ja nende eesmärgiks on järgmiste taotlusvoorude parem korraldus, muuhulgas muudetakse
taotlemise viisi ja taotlusi võetakse vastu jooksvalt. Muudatused ei mõjuta meetme ja toetuse
andmise tingimuste sisulisi eesmärke.
Määruse tekstis tehakse järgmised muudatused:
Punktiga 1 lubatakse rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite sooritamise kulude hüvitamist B2, C1
ja C2 taseme eksami sooritanutele.
Punktis 2 võimaldatakse § 6 lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud tegevuste puhul esitada taotlusi
jooksvalt. Taotluste vastuvõtmise ajakavast teavitab rakendusüksus oma veebilehel. Vastavalt
sellele toimub ka taotluste hindamine. Määruse eesmärgiks on rahastada paindlikke
keeleprojekte, mille elluviimine ei ole tingimata seotud näiteks õppeaasta korralduslike
piirangutega. Seega on otstarbekas võimaldada taotlejatel koostada projekte enda vajadustest ja
ajakavadest lähtuvalt ning otsustada projektide rahastamist jooksvalt.
Punktidega 3 ja 4 täpsustakse taotluste esitamise viisi ja menetlemise tähtaegu tähtajalise ja
jooksva taotlemise puhul. Muudetud sõnastuse kohaselt on tähtajalise taotlemise puhul
menetlemise tähtajaks 60 tööpäeva taotlusvooru sulgumise tähtpäevast ning jooksva taotlemise
puhul on taotluse menetlemise tähtajaks 40 tööpäeva taotluse registreerimisest. Jooksva
taotlemise puhul on taotluste menetlemise tähtaeg lühem, kuna taotlusi esitatakse jooksvalt ja
ei teki olukorda, mil korraga tuleb tegeleda paljude taotluste hindamisega.
Punktides 5 kuni 7 sätestatakse, kuidas toimub hindamine tähtajalise ja jooksva taotlemise
korral. Määruse § 18 lõike 7 teisest lausest on välja võetud võrdse koondhindega projektide
korral taotluste eelistamine lähtuvalt suuremast omafinantseeringu määrast. Kuna toetuse

maksimaalne osakaal on kuni 100% ja puudub omafinantseeringu nõue, siis ei ole asjakohane
kasutada seda kui eelist taotluste hindamisel.
Punktidega 8 ja 9 sätestatakse taotluse rahuldamise kord tähtajalise ja jooksva taotlemise
korral.
Punktis 10 toodud sõnastuse parandus on tingitud punkti 9 lisamisest.
Punktiga 11 täpsustatakse, et määruse § 6 lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud tegevuste puhul
esitab toetuse saaja maksetaotluse peale taotluse rahuldamise otsuses määratud tulemuste
saavutamist. Nimetatud muudatust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2017. a.
Punktiga 12 parandatakse sõnastuslik ebatäpsus.
Punktiga 13 muudetakse § 25 teksti ülesehitus. Lisaks täiendatakse paragrahvi kahe
kohustusega: alustada tegevustega hiljemalt 6 kuu jooksul taotluse esitamisest
rakendusüksusele ning tagada, et käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud
tegevuste raames eesti keele õppe korraldamisel või selle teenuse sisseostmisel on
täienduskoolitusasutusel olemas tegevusluba. Siinkohal tuleb toetuse saajate tähelepanu juhtida
sellele, et ainult tegevusluba omavalt täienduskoolitusasutuselt eesti keele õppe korraldamise
teenuse ostmine või tegevusluba omava täienduskoolitusasutuse poolt eesti keele õppe
korraldamise kulu on abikõlblik. Juhul, kui projekti tulemuste saavutamise kontrolli käigus
selgub, et eesti keele õpe oli korraldatud tegevusluba mitteomava asutuse poolt, loetakse, et
toetuse saaja on oma kohustust rikkunud.
III EELNÕU TERMINOLOOGIA, VASTAVUS PÕHISEADUSELE, SEADUSTELE JA
EUROOPA LIIDU ÕIGUSELE
Eelnõus ei esine õigusaktides varem kasutamata termineid. Eelnõus sisalduvad muudatused on
kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega, seadustega ning Euroopa Liidu õigusega.
IV MÄÄRUSE RAKENDAMISEKS VAJALIKUD TÄIENDAVAD KULUTUSED
Määruse muudatus ei vaja lisaressurssi ega meetme tegevuse eelarve muudatusi.
V MÄÄRUSE JÕUSTUMINE
Käesoleva määruse eelnõu punkt 11 jõustub tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2017. a.
Ülejäänud muudatused jõustuvad üldises korras.
VI EELNÕU KOOSKÕLASTAMINE
Eelnõu esitati kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile, Kultuuriministeeriumile,
Sotsiaalministeeriumile, Siseministeeriumile ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning arvamuse avaldamiseks Sihtasutusele Innove. Rahandusministeerium ja
Kultuuriministeerium on kooskõlastanud eelnõu märkustega. Teised ministeeriumid on
kooskõlastanud eelnõu vaikimisi. SA Innove on esitanud oma arvamuse.
Piret Kärtner

keeleosakonna juhataja

