Seletuskiri
haridus- ja teadusministri 10. aprilli 2018. a määruse nr 12
„Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014-2020“
muutmine eelnõu juurde
1. Sissejuhatus ja eesmärk
Eelnõu koostamise aluseks on perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste seaduse § 14.
Meetme eesmärk on toetada koolivõrgu korrastamist prioriteetse suuna „Ühiskonna vajadustele
vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme 1.4 „Koolivõrgu korrastamine”
meetme tegevuse 1.4.2 „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse”.
Meetme määruse eelnõu ja seletuskirja koostasid Haridus- ja Teadusministeeriumi
riigivaraosakonna juhataja Indrek Riisaar (tel 735 0185, indrek.riisaar@hm.ee), õigusosakonna
õigusnõunik Kadi Mölder (tel 735 0234, kadi.molder@hm.ee)ning rahandusosakonna
välisvahendite juht Inge Oopkaup (tel 735 0279, inge.oopkaup@hm.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Meetme määruse kehtiva teksti kohaselt on taotluse esitamise lõpptähtaeg 1. juuli 2020.
Tähtaeg on kehtestatud põhimõttel, et oleks aegsasti võimalik vabad vahendid suunata teistesse
tegevustesse. Arvestades kehtivat eriolukorda, on vajalik taotluste esitamise lõpptähtaega
pikendada. Sellega seoses muudetakse määruse § 13 lõikes 1 toetuse taotlemise tähtaega.
Senine tähtaeg 1. juuli 2020 muudetakse 1. juuliks 2021.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Käesoleva eelnõu aluseks on perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus (edaspidi
STS2014_2020) ja selle alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrused. Käesolev eelnõu on
kooskõlas ka STS2014_2020 aluseks oleva Euroopa Liidu õigusega.
4. Määruse mõjud
Määrusega pikendatakse taotluste esitamise tähtaega, mis võimaldab taotlejatel läbimõeldult
ja mõistliku aja jooksul koostada ning esitada taotlusi ning seeläbi panustada meetme
eesmärkide täitmisse, milleks on suurendada üldhariduskoolide valmisolekut rakendada
kaasava hariduse põhimõtteid.
5. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja korralduse rakendamise eeldatavad
tulud
Rakendamiseks vajalikud vahendid on ette nähtud kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25.02.2014
otsusega kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavale 2014-2020“
riigieelarvestrateegiale.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
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7. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu esitati kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile, Riigi Tugiteenuste Keskusele,
Eesti Linnade ja Valdade Liidule. Ainasana esitas märkuse Rahanduministeerium, kes tegi
ettepaneku kaaluda ka abikõlblikkuse perioodi lõpptähtaja muutmist. Ettepanekuga ei arvestata,
soov on kasutamata jäävad vahendid võimalikult vara suunata teistesse tegevustesse.

Raivo Trummal
koolivõrgu osakonna juhataja
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