SELETUSKIRI
Haridus- ja teadusministri 8. juuni 2015 käskkirja nr 235 „Toetuse andmise tingimuste
kehtestamine tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste
avardamine” elluviimiseks“ muutmise eelnõu juurde

1. Sissejuhatus
Käskkirja lisa 1 muudetakse perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse §7 lõike 2 punkti 1,
§ 13 lõike 1 ja § 16 lõike 1 alusel ning kooskõlas haridus- ja teadusministri 23. märtsi 2015
käskkirjaga nr 112 kinnitatud „Eesti elukestva õppe strateegia 2020 täiskasvanuhariduse
programmiga 2015-2018“.
Käskkirja eelnõu ja seletuskirja valmistasid ette Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM)
täiskasvanuhariduse osakonna peaekspert Aino Haller (tel 735 0201, aino.haller@hm.ee),
programmijuht Kairi Solmann
(tel 735 0209, kairi.solmann@hm.ee), Haridus- ja
Teadusministeeriumi tõukefondide osakonnast rakendusjuht Reelika Luhtaru (tel 735 0279,
reelika.luhtaru@hm.ee), peaekspert Pirkko Külanurm (tel 735 0161, pirkko.kulanurm@hm.ee).
2. Eelnõu eesmärk
Käskkirja muutmine on vajalik, et nimetada käskkirjas tegevuste 6.3 ja 6.4 elluviimiseks
kaasatud partner ning teha eelarves tehnilist laadi muudatus administreerimise hõlbustamiseks.
Käskkirja lisa 1 kinnitatakse terviktekstina.
3. Eelnõu sisu
3.1. Käskkirja lisas 1 sõnastatakse ümber punkt 3 ning nimetatakse tegevuste 6.3 ja 6.4 elluviimise
partneriks mittetulundusühing Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras (edaspidi
ETKA Andras). Konkurss toimus haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri 4. augusti 2015
käskkirjaga nr 88 kinnitatud tingimustel ja korras. Sama käskkirjaga kinnitati ka
hindamiskomisjoni koosseis. Konkursile laekus üks taotlus ETKAlt Andras. Taotleja ja taotlus
osutusid konkursi tingimustele vastavaks ning sisulisel hindamisel sai taotlus 373 punkti
viiesajast võimalikust. See oli kõrgeim punktisumma olukorras, kus taotlejaid oli üks, mis
tähendab, et ETKA Andras osutus valituks.
Partneriga sõlmitakse leping, kus täpsustatakse partneri tegevusi, osapoolte kohustusi ja õigusi
jt olulisi asjaolusid. Lepingu lisana kinnitatakse iga-aastaselt partneri täpsem tegevuskava ja
eelarve.
3.2. Käskkirja lisas 1 punktis 9 toodud Tegevuste eelarves eelarve kogusumma ei muutu, muudatusi
tehakse eelarvetes tegevuste lõikes. Muudatused on põhiosas tehnilise iseloomuga ja tingitud
sellest, et tegevusi administreerivate töötajate palgakulud olid algselt jaotatud erinevate
tegevuste vahel.

Kõik muudatused tegevuste eelarveridades on kajastatud tabelis:
Tegevuse
nr

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

6.7.
Horisonta
alne
tegevus

Tegevus
Täiskasvanutele suunatud üldhariduse ja
tasemeõppe sisu, mahu ja korralduse
vastavuse parandamine õppijate ja
ühiskonna vajadustega
Varasema õpi- ja töökogemuse
arvestamise süsteemi (VÕTA)
arendamine formaalse, mitteformaalse ja
informaalse õppe kaudu omandatu
tunnustamise võimaluste avardamiseks
Piirkondliku koostöö arendamine
keskhariduseta ja erialase hariduseta
täiskasvanute tagasitoomiseks
tasemeõppesse
Elukestva õppe populariseerimine
Täiskasvanute täienduskoolituse
kvaliteedi arendamine
Kvaliteetse ja asjakohase
täienduskoolituse pakkumine
täiskasvanutele kvalifikatsiooni
tõstmiseks
Täiskasvanute koolituse
rahastamispõhimõtete väljatöötamine
Palgakulu

KOKKU

Eelarve
(eur)

Muudatus
(eur)

Muudetud
eelarve
(eur)

120 800

-29 200

91 600

65 800

-29 200

36 600

515 800

15 000

530 800

676 800

15 000

691 800

211 400

-91 200

120 200

12 249 200

-91 200

12 158 000

218 800

-29 200

189 600

198 400

240 000

438 400

14 257 000

0

14 257 000

Eelarvetabelisse lisatakse veerg, et eristada partneritele tegevuste elluviimiseks eraldatav
summa.
4. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu esitatati kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile,
Keskkonnaministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja arvamuse
avaldamiseks sihtasutusele Innove.

Kristjan Sahtel
tõukefondide osakonna asejuhataja
osakonnajuhataja ülesannetes

