Seletuskiri haridus- ja teadusministri 29. juuni 2015. a
käskkirja nr 281 „Toetuse andmise tingimuste
kehtestamine tegevuse „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“
elluviimiseks” muutmise eelnõu juurde
1. Sissejuhatus ja eesmärk
Eelnõu on kehtestatud perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste seaduse § 7 lõike 2 punkti 1 ja §
16 lõigete 1 ja 4 alusel. .
Eelnõu reguleerib toetuse andmist rakendusasutusele tõrjutusriskis noorte kaasamiseks ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamiseks (edaspidi eelnõu või TAT). Tegevus „Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kuulub ühtekuuluvuspoliitika
fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“
meetme 2.7 „Noorte tööhõivelisuse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö
teenuste kättesaadavuse kaudu“ tegevuste hulka.
TATis sätestatud tegevuse eesmärgiks on kättesaadavad ja sihtgrupi vajadustele vastavad
noorsootöö teenused, mis aitavad tõsta noorte konkurentsivõimet, vähendada noorte
tõrjutusriski ja tõrjutuse mõju. Keerulisemates oludes noored saavad vajalikku täiendavat tuge.
On olemas parem teadmine noorte olukorrast, tõrjutusriski põhjustest ja mõjuritest, toimib
tegevuste mõju ja kvaliteedi hindamine.
Tegevuse tulemusel paraneb noorte vajadustele vastavate noorsootöö teenuste kättesaadavus,
mis aitab tõsta noorte konkurentsivõimet, vähendada tõrjutusriski ja tõrjutuse negatiivset mõju,
keerulisemates oludes noored saavad vajalikku tuge ning paraneb teadmine noorte olukorrast,
tõrjutusriski põhjustest ja mõjuritest, mis on aluseks tegevuste mõju hindamisele ja kvaliteedi
tõstmisele.
TAT aitab saavutada noortevaldkonna arengukava 2014–2020 alaeesmärki 2 noorel on väiksem
risk olla tõrjutud, noortevaldkonna programmi meedet 2 noorte kaasamise suurendamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine ning perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste seaduse
(edaspidi STS) § 12 lõikes 1 nimetatud meetmete nimekirjas märgitud meetme eesmärki
vähendada vaesusest tulenevat mõju haridus- ja karjäärivalikutele, ennetada noorte sotsiaalse
tõrjutuse ja tööturuprobleemide tekkimist ja toetada noorte aktiivsete eluhoiakute kujunemist
koos prioriteetse suuna 2: Sotsiaalse kaasatuse suurendamine, eesmärgi 7: Kaasamine ja
tööhõivevalmiduse parandamine noorte, sh tõrjutusriskis noorte, seas tegevustega 2.7.3., 2.7.4
ja 2.7.5.
Eelnõu ja seletuskirja koostasid Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna peaeksperdid
Katrin Siider (Katrin.Siider@hm.ee, 735 0216) ja Aare Vilu (aare.vilu@hm.ee, 7350 218),
rahandusosakonna välisvahendite juht Inge Oopkaup (Inge.Oopkaup@hm.ee, 737 0279) ja
õigusosakonna õigusnõunik Kadi Mölder (Kadi.Mölder@hm.ee; 735 0234).
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2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Käskkirjaga muudetakse haridus- ja teadusministri 29. juuni 2015. a käskkirja nr 281 „Toetuse
andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine” elluviimiseks“ lisa 1 ja kehtestatakse see uues sõnastuses
ning tagamaks tegevuste kvaliteetne rakendamine elluviija poolt rakendatakse käskkirja
tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2020.
Käskkirja lisas 1 tehakse järgmised muudatused:
Peatükis 3 täiendatakse toetuse andmise tingimuste elluviija partnerite loetelu ja lisades
sellesse Statistikaameti, Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli. Partnerite valiku põhjendused on
välja toodud peatüki 6 punkti 6.4. juures. Muudatused partnerite ringis tulenevad nende
pädevusest ja võimekusest ellu viia suuna tegevuste mahu ja eelarve suurendamisega
lisanduvad tegevused.
Peatüki 6 punktis 6.2.5. täpsustatakse tegevussuuna raames elluviidavate tegevuste loetelu
tagamaks kvaliteetsem ja mitmekesisem tegevuste elluviimine ning detailsem selgus
abikõlbulike tegevuste osas.
Noortele info jagamiseks on vaja kasutada noorte jaoks atraktiivseid vahendeid ning kanaleid,
sh digitaalses keskkonnas (nt podcast’id, veebiseminarid, häkatonid, sotsiaalmeediakanalid,
videod noortele huvi pakkuvatel teemadel jms). Digitaalsete infokanalite arendamise kõrval
peab noortele alles jääma vahetu ja otsene suhtlemise võimalus. Selleks korraldatakse
noorteinfo jagamiseks konsultatsioone, töötubasid, kampaaniad ja teisi infoüritusi (nt
noorsootöönädala ja noortepäeva raames) ning osaletakse erinevatel messidel ja festivalidel.
Tagamaks noorteinfo vastavus noorte huvidele ja vajadustele kaasatakse noori nii noorteinfo
sisuloomesse kui ka noorteinfo edastamisse. Noorte kaasamiseks on üks efektiivsemaid
lahendusi vabatahtlik tegevus, mille kaudu saavad noored infotöötajate poolt juhendatutena ise
aidata kaasa noorteinfo levikule näiteks sotsiaalmeedia, sisuloome ja festivalide tiimides.
Vabatahtlike töö toetamiseks korraldatakse erinevaid kohtumisi, seminare ja koolitusi (sh
noorte omavaheliseks tutvumiseks, motivatsiooni toetamiseks jne).
Punkti 6.4. tegevuste kirjeldusi täiendatakse vastavalt lisanduvate tegevustega, mida on
võimalik rakendada arvestades täiendatud eelarvega. Tegevuste partneritena määratletakse
Statistikaamet, Tartu Ülikool (TÜ) ja Tallinna Ülikool (TLÜ), kelle ülesanne on vastavalt
kinnitatud tegevuskavale tegevuste elluviimine nendega partnerluslepingus kokkulepitud
ressurssidega.
Statistikaamet on Rahandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis korraldab
riikliku statistika tegemist ja andmehalduse koordineerimist. Riigiasutusena on Statistikaametil
koordineeriv roll noorte kohta riikliku statistika tegemisel Eestis. Noortevaldkonna teenuste
kvaliteedi ja mõju tõstmiseks on vajalik parem noorte kohta olemasoleva teadmise ja andmete
kasutamine. Statistikaamet korraldab noorteseire raames andmete kogumise ja analüüsi noorte
olukorrast, tagab andmekasutuseks vajaliku toimiva veebikeskkonna olemasolu ning toetab
noortele suunatud teenuste planeerimist ja analüüsi osaledes eesmärkide näitajate koostamises
ning nende seireks vajaliku statistika tegemisel.
Ülikoolid on valitud partneriteks, sest neile on kõrgharidusseaduse § 20 lõikega 2 lisaks õppetöö
läbiviimisele antud ülesanne edendada teadusi ja kultuuri ning osutada ühiskonnale vajalikke
õppe-, teadus- ja loometegevusel põhinevaid teenuseid, toetades teadus-, arendus- ja
loometegevusega ühiskonna arengut. Seega on ülikoolide vastutus ühiskonna ees märksa
suurem kui üksnes õppetöö läbiviimine. TÜ ja TLÜ on antud meetme raames valitud
partneriteks, kuna neis kahes ülikoolis viiakse läbi noorsootöötajate kõrgharidustaseme õpet
(Tallinna Ülikoolis rakenduskõrghariduse ja magistritasemel ning Tartu Ülikoolis
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bakalaureusetasemel). On oluline, et teaduspõhised noortevaldkonna arendustegevused oleksid
sisendiks ka noorsootöötajate kõrgharidusõppe arendamisele.
Eesmärgiks on, et ülikoolid töötavad välja teadustegevuste tulemustel põhinevad ning
valdkonnapraktika kogemusi arvestavad noortele suunatud teenuste mudelid või teenuste
korraldamise mudelid järgmistes valdkondades: noorte tõrjutusriski ennetamine ja
leevendamine (TLÜ), noorte osaluse suurendamine (TLÜ) ning noortekesksel lähenemisel
põhineva kohaliku tasandi korralduse uuenduslik arendamine (TÜ). Tegevuste oodatavaks
tulemuseks on vähemalt üks väljatöötatud mudel igas eelnimetatud teemavaldkonnas, mis
kirjeldab valitud teemavaldkonnas määratletud eesmärgi saavutamiseks vajalikku uut või
olemasolevat, kuid täiustatud teenust (sh minimaalselt selle sisu, perioodi, osalevaid spetsialiste
ja nende kvalifikatsiooni, osutamise tõhusat korraldust, tulemuslikkuse ja mõju mõõtmise
süsteemi) või teenuste korraldamise protsesside ja süsteemide arenduseks vajalike meetmete ja
tegevuste kogumit. Mudelid on rakendatavad praktikas ja sisaldavad süsteemset lähenemist
andmealaste uuenduste kasutamisele mudeli rakendamisel. Ülikoolid tagavad tegevuste
elluviimisel koostöö noorsootöötajate kõrgharidusõppe arendamiseks oma ülikoolis. Mudeleid
tutvustatakse praktikutele, noortele ja teenuste korraldamise eest vastutavatele osapooltele ning
toetatakse nende kasutuselevõttu. Väljatöötatud mudelid võimaldavad kasutada noorte kohta
kogutavaid andmeid uute teenuste ja teenuste korraldamise lahenduste arendamisel.
Teaduspõhised mudelid suurendavad noortele pakutavate teenuste kvaliteeti ja mõju.
Lisaks eelkirjeldatud tegevustele tagab elluviija noortele sh tõrjutusriskis noortele suunatud
teenuste kättesaadavuse ja mõju analüüsi suurendamiseks tegevuste elluviimise nutika
noorsootöö kontseptsiooni raames. Teadmistepõhise lähenemise suurendamiseks teenuste
pakkumisel noortele ja nende mõju hindamisel ning noorsootöö teenuste osutajate ja
korraldajate võimekuse tõstmiseks arendada teadmistepõhiseid teenuseid korraldab elluviija
vajadusel analüüsi-, koolitus- ja teavitustegevusi, teenuste tulemuslikkust ja mõju nähtavust
toetavaid tegevusi, arendab selleks vahendeid või hangib litsentse vajalike instrumentide osas.
Kuna kõiki instrumente pole tarvis välja töötada, vaid kasutada olemasolevaid ning neid
arendada, siis sõnastused on täiendatud litsentside kasutamise võimalusega. Teadmiste
suurendamiseks ning tegevuste mõju teadvustamiseks on oluline jätkata spetsialistide,
omavalitsuste ja teenuste korraldajate analüüsivõimekust ja üldist teadlikkust suurendavate
tegevustega, sh koolitused, seminarid, konverentsid, õppevisiidid ja õppe- ja teavitusmaterjalid.
Peatükis 9 tegevuse 6.1. tegevuse spetsiifilise väljundnäitaja 2020. ja 2023. aasta sihttaseme
juurest kustutatakse sõna „tegutsevatest“ omavalitsustest, sest KOV-ide aktiivsusele viitav
täiendus ei ole vajalik.
Lisaks muudetakse tegevuse spetsiifilise väljundnäitaja 2020. ja 2023. aasta sihttasemeid
tegevuse 6.2. osas. Praegu kehtivas käskkirjas on 2020. aastaks seatud eesmärk kaasata
tegevustesse 7000 noort ning 2023. aastaks 8500 noort. Väljundnäitaja uued sihttasemed on
12 000 noort (2020) ja 12 500 noort (2023). Väljundnäitaja muutmisel on arvestatud tegevuse
6.2. erinevate alategevuste panusega väljundnäitaja saavutamisse ning väljakujunenud
indikaatorite trendiga. Tegevuse 6.4 väljundnäitajat „Välja on töötatud terviklik noorte ja
noortevaldkonna seire- ja analüüsisüsteem“ ei muudeta, kuna täiendavad tegevused on
vajalikud koostisosad noortevaldkonna seire- ja analüüsisüsteemi tulemuslikuks toimimiseks.
Peatükis 11 muudetakse tegevuste eelarvet järgmiselt (Tabel 1):
Eelarve muudatused:
-

Vähendatakse tegevuse 6.1. eelarvet 1 024 136 euro võrra seoses rakendusüksuse poolt
tehtud finantskorrektsiooni otsusega.
Vähendatakse toetuse andmise tingimuste tegevuse 6.2. alategevuse 6.2.5. eelarvet
25 489 euro võrra, mis on seotud noorte infomessi Teeviit raames teenitud tuluga
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-

(osalustasud). Vähendus tuleneb EL struktuuritoetustele kohanduvast regulatsioonist1.
Tegemist ei ole rikkumisega, vaid toetuse saaja andis tulu teenimisest ise teada.
Vähendatakse toetuse andmise tingimuste tegevuse 6.2. alategevuse 6.2.4. eelarvet
3 683 euro võrra seoses rakendusüksuse poolt tehtud finantskorrektsiooni otsusega.
Vähendatakse toetuse andmise tingimuste tegevuse 6.3. eelarvet 157 090 euro võrra
seoses rakendusüksuse poolt tehtud finantskorrektsiooni otsusega.

Eelarve suurendused:
-

-

Suurendatakse toetuse andmise tingimuste tegevuse 6.4. eelarvet 1 210 398 euro võrra
(sh 357 719 muud kulud, 690 237 otsene personalikulu) seoses peatükis 6 punktis 6.4.
kirjeldatud täiendavate tegevuste ning partnerite lisandumisega ning tegevuste mahu
suurenemisega.
6.4. ja horisontaalsete tegevuste personalikulu suurenemisega, suureneb üldkulude maht
arvestuslikult 111 219 euro võrra
Suurendatakse horisontaalse tegevuse personalikulu 51 168 euro võrra, arvestades
suurema tegevusintensiivsusega, sest eesmärgid on vaja saavutada ka nendes
suundades, mida finantskorrektsioon mõjutab. Horisontaalse tegevuse personalikulude
muutus arvestab 55 eurose vähenemisega vastavalt Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2020.
a korraldusele nr 83 „„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja“
kinnitamine“ (edaspidi VV korraldus), mille alusel on toetatava tegevuse
kogumaksumuseks 16 344 845 eurot.

Toetuse andmise tingimuste kogueelarveks on vastavalt VV korraldusele 16 344 845 eurot.
Tabel 1
TEGEVUSED ja
Abikõlblike
Eelarve
Eelarve
kindlaksmääratud kulukohad kulude/toetata vähendus
suurendus
vate tegevuste
eelarve kokku
6.1. Noorsootöö teenuste
kättesaadavuse suurendamine
ja tõrjutusriskis noorte
kaasamine
6 934 955
-1 024 136
Sh otsene personalikulu
759 676
Sh muud kulud
6 175 279
-1 024 136
6.2. Noorte konkurentsivõime
tõstmine ja noorte tööeluga
kokkupuute suurendamine
2 542 533
-29 172
Sh partneri (VÜL) otsene
personalikulu
170 727
Sh partneri (VÜL) muud kulud
44 514
Sh otsene personalikulu
512 405
Sh muud kulud
6.3. Raskemates oludes
(NEET) noorte jaoks
tugimeetmete käivitamine
6.4. Teadmiste suurendamine
noortest ja noortele suunatud
tegevuste mõjust

Abikõlblike
kulude/toetava
te tegevuste
eelarve kokku

5 910 819
759 676
5 151 143
2 513 361
170 727
44 514
512 405

1 814 887

-29 172

1 785 715

4 953 000

-157 090

4 795 910

1 278 467

+1 047 956

2 326 423

1

Struktuuritoetuse seadus 2014–2020 § 8 lg 2 punkt 6 ja § 45 lg 1 punkt 7.
https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014001?leiaKehtiv
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Sh partnerite (TÜ, TLÜ, STAT)
otsene personalikulu
Sh partnerite (TÜ, TÜL, STAT)
muud kulud
Sh otsene personalikulu
Sh muud kulud
6.5. Kommunikatsiooni ja
teavitustegevus
Horisontaalne tegevus
otsene personalikulu
Projekti kaudsed kulud (sh
VÜL, TÜ, TLÜ, STAT ühtse
määra alusel 15%)
KOKKU

+216 000

216 000

+54 000
+474 237
+303 719

54 000
999 642
1 056 781

128 222
507 723
184 775

+162 387
+ 51 168

128 222
670 110
235 943

322 948
16 344 900

+111 219
+ 1 210 343

434 167
16 344 845

525 405
753 062

-1 210 398

Peatükis 12 punktis 12.3. muudetakse abikõlblike kulude loetelu tulenevalt lisandunud
tegevustest ja nendega seotud võimalikest kuludest.
Punktis 12.3.3. lisatakse ürituste loetelule „ja muud üritused“ vastavas käändes. Hetkel on
loetelus välja toodud koolitused, seminarid, töötoad, infopäevad, konverentsid, õppereisid ja
kursused, kuid toetuse andmise tingimuste elluviimise kogemus näitab, et üritustel võivad olla ka
teistsugused nimetused, näiteks häkatonid, messid, veebinarid jms. Täiendus „ja muud üritused“
võimaldab ka teistsugust nime kandvate ürituste korraldamiseks kui need on kooskõlas
toetusskeemi eesmärkidega.
Punktis 12.3.6. lisatakse täpsustus, et toetusskeemi eesmärke puudutavate kommunikatsioonija turunduskampaaniate puhul on lubatud ka kulud osavõtjate vahel väljaloositavatele
auhindadele. Kampaaniates osalemise tingimused ja auhindade loosimise tingimused
sätestatakse ja avalikustatakse iga kampaania puhul eraldi. Auhinnad on üheks võimaluseks,
kuidas suurendada ning tunnustada noorte osavõttu neile mõeldud tegevustest. Kampaaniad
võivad olla suunatud otseselt noortele, nt noortele tehakse üleskutse osaleda terviseväljakutses
(challenge), et soodustada tervist edendavaid tegevusi ning osalejate vahel loositakse välja
auhind. Samuti võib kampaaniaid suunata näiteks noortekeskustele, kes korraldavad üritusi
noortele ning auhind loositakse välja noortekeskuste vahel. Sellised tegevused ja nende teemad
võivad olla väga erinevad, arvestades muuhulgas sihtrühma huvide, vajaduste ning noorte ees
seisvate väljakutsetega. Sellest tulenevalt on ka auhinnad ja nende maksumus erinev sõltudes
sellest, millise kampaaniaga on tegemist. Auhindade valikul lähtutakse sellest, et see oleks
noorte jaoks praktilise kasutusvõimalusega. Lisaks arvestatakse, et kuna info jagamise
võimalused ja viisid on aja jooksul muutunud ning seoses digivaldkonna kiire arenguga
muutuvad ka edaspidi. Täiendusena on tegevusena lisatud ka sisuloome, sest info jagamise üks
oluline tingimus on selle sisukus. Sisuloomega seotud tegevused teostab elluviija ise, ostab
sisse või kaasab sisuloomesse noori ja noortega töötavaid isikuid (nt noorsootöötajaid).
Kasutatavate infotehnoloogiliste lahenduste hulka lisatakse veebinarid, podcast’id, videod jms,
kuna noored eelistavad neile olulise infoni jõudmiseks kasutada väga paljusid erinevaid
kanaleid. Täiendavalt, digitaalsed lahendused vajavad arendust, mistõttu on loetellu lisatud
vastavad kulud.
Lisatud on punkt 12.3.7., mis hõlmab vabatahtlike kaasamist ja nende tegevust. Noorsootööd
ja noorteinfot puudutavate tegevuste puhul on mitmetes alusdokumentides hea tavana välja
toodud noorte kaasamine ning nende tegutsemine vabatahtlikuna nii tegevuste kujundamisel
kui ka ellu viimisel. Selle propageerimiseks, noorte kaasamiseks ja vabatahtlikuna tegutsemise
toetamiseks ning tunnustamiseks nähakse ette võimalikud kulud. Sealhulgas vabatahtlike
ettevalmistamisega ja motiveerimisega seotud kulud (seminarid, koolitused, kohtumised ja
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nendega kaasnevad rendi, majutus, toitlustus, esinejate või koolitajate kulud) ning vabatahtlike
erinevatel üritustel osalemisega seotud kulude (majutus, toitlustus, transport) hüvitamine.
Lisaks, vabatahtlike eristamiseks/ära tundmiseks nähakse neile ette särgid, pusad vms ning
vabatahtlike panust tunnustatakse meene, kingituse või tänukirjaga sõltuvalt ürituste ja
sündmuste eripärast.
Samuti korrigeeritakse punkti 12.3. alapunktide numeratsiooni.
3. Eelnõu terminoloogia
Käskkirjaga uusi termineid kasutusele ei võeta.
4. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Euroopa Liidu õigusega seonduvat eelnõus ei reguleerita.
5. Eelnõu rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja eeldatavad tulud
Eelnõu rakendamisega on seotud eespool kirjeldatud uued tegevused ning selleks vajalikud
kulud summas 16 344 845 eurot, millest 15% moodustab riiklik struktuuritoetus ja 85%
Euroopa Liidu toetust struktuurivahenditest. Kuna tegemist on 100% toetusega, siis täiendavat
omaosalust ei lisandu. TAT raames ei planeerita 2019–2023 tulu teenimist.
6. Käskkirja kehtivus
Käskkiri hakkab kehtima üldises korras. Käskkirja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.
jaanuarist 2020. a.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu esitati kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile,
Kultuuriministeeriumile, Siseministeeriumile ja Riigi Tugiteenuste Keskusele ning arvamuse
avaldamiseks SA-le Innove, Eesti Noorsootöö Keskusele, Vabaühenduste Liidule,
Statistikaametile, Tartu Ülikoolile ja Tallinna Ülikoolile.

Reelika Ojakivi
noorteosakonna juhataja
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Eelnõule esitatud märkustega arvestamise tabel:
Kooskõlastaja Märkused
Rahandus1. Käskkirja muutmise eelnõuga vähendatakse tegevuste
ministeerium 6.1, 6.2 ja 6.3 eelarvet 1 210 398 euro võrra seoses
rakendusüksuse tehtud finantskorrektsiooni otsustega ja
teenitud tuluga. Samas suurendatakse tegevuse 6.4 ja
horisontaalsete tegevuste eelarveid 1 210 343 euro võrra
seoses täiendavate tegevustega. Palun täiendavate
tegevuste kirjeldamisel analüüsida, kas tegevuse 6.4
„teadmiste suurendamine noortest ja noortele suunatud
tegevuste mõjust“ eesmärgid oleksid saavutatavad ka
täiendavate vahendite eraldamiseta või mida annab juurde
täiendavate vahendite eraldamine.

Siseministeerium
Sotsiaalministeerium
Kultuuriministeerium
Riigi
Tugiteenuste
keskus

Arvestatud.
RAM-le
saadetud
täiendavad
selgitused,
mille nad on
aktsepteerinud.

2. Võttes arvesse koroonakriisist tulenevat eriolukorda
ning Euroopa Komisjoni pakutavat paindlikkust
ühtekuuluvuspoliitika vahendite toel koroonakriisi
tagajärgedega võidelda ning Vabariigi Valitsuse kabineti
istungile peagi esitatavat ettepanekut kõikide tagastuste alt
vabanevad vahendid ning kõik jäägid suunata
koroonakriisi tagajärgedega võitlemise meetmetesse,
soovitame vahendeid noortevaldkonna seire- ja
analüüsisüsteemi täiendavate tegevuste jaoks mitte lisada.
Teeme ettepaneku vabanenud vahendid suunata täies
ulatuses
meetmetesse,
mis
aitaks
leevendada
koroonakriisist tulenevaid mõjusid Eesti majandusele ja
inimestele.
Kooskõlastas vaikimisi
Kooskõlastas vaikimisi
Kooskõlastas vaikimisi
1. seletuskirja lk 2„…võimekusest ellu viija suuna
tegevuste mahu ja eelarve suurendamisega lisanduvad
tegevused“. Ilmselt peaks seal olema „ellu viia“ või tuleks
kogu lause teisiti sõnastada.

Arvestatud.
Seletuskirjas
parandused
sisse viidud.

2. seletuskirja tabel 1. Palun üle kontrollida tegevuse 6.4
veeru eelarve suurendus numbrid. Kõikide lisanduvate
tegevuste summad lõppevad nulliga, v.a otsese
personallikulu, mis lõpeb 7ga, seega matemaatiliselt ei saa
tegevuse 6.4 eelarve suurendus olla +1 047 956 eurot.
Muudatuste korral tuleb vastavalt korrigeerida ka kokku
real olevat summat + 1 210 343 eurot.
3. Samuti tundub viga olevat
„Abikõlblike
kulude/toetatavate tegevuste eelarve kokku“ real „kokku“
oleva summa liitmisel 6 934 955+2 542 533+4 953 000+1
278 467 +128 222 +507 723 =16 344 900 mitte 16 344 890
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nagu eelnõu seletuskirja tabelis 1 näidatud. Soovitame
sarnaste vigade vältimiseks edaspidi eelarved nt Excelis
üle kontrollida.
4. Sisuline kommentaar: p 12.3.6 on toodud auhinnad, kuid
p 12.3.7 meened, kingitused. Vabatahtlike rõivastus on
otsene kulu, kuid nendele kingitused ja meened kaudne
kulu ning palume liigitada üldkulude alla.
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