MINISTRI KÄSKKIRI
27.12.2019 nr 1.1-2/19/346
Tegevuse „Täiskasvanuhariduse
edendamine ja õppimisvõimaluste
avardamine” raames toimuvate
täiskasvanute täienduskoolituse kursuste
riikliku koolitustellimuse kinnitamine
2020. aastaks
Täiskasvanute koolituse seaduse § 16 alusel ning kooskõlas haridus- ja teadusministri 8. juuni
2015. a käskkirjaga nr 235 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse
„Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ elluviimiseks“.
1.

Kinnitan Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi HTM) hallatavates riigi
kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides, munitsipaal- ja erakutseõppeasutustes
(edaspidi õppeasutused) Euroopa Sotsiaalfondi „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine
tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine”
elluviimiseks“ (edaspidi TAT) raames toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste
riikliku koolitustellimuse (edaspidi RKT) 2020. aastaks (lisatud).

2.

Kursusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest kogusummas
2090198,86 eurot (kaks miljonit üheksakümmend tuhat ükssada üheksakümmend kaheksa
eurot ja 86 senti).

3.

Õppeasutused peavad koolituse korraldamisel pidama kinni perioodi 2014-2020
struktuuritoetuse seaduses (edaspidi STS) reguleeritud teavitamisnõuetest ja kulude
abikõlblikkuse ning dokumentide säilitamise nõuetest.
3.1. Teavitustegevused peavad toimuma vastavalt Vabariigi Valitsuse 12. septembri
2014. a määrusele nr 146 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest
avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa
Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord“.
3.2. Õppeasutusel on kohustus täiskasvanute täienduskoolituse RKT kursustega seotud
kulutuste tegemisel pidada kinni Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määrusest
nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks
lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja
kord“. TATi elluviijal on õigus õppeasutuselt tagasi nõuda mitteabikõlblikeks
osutunud kulud.
3.3. Õppeasutusel on kohustus pidada kursuste dokumentatsiooni vastavalt haridus- ja
teadusministri 18. septembri 2013. a määruse nr 33 „Kutseõppeasutuses

täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord” § 6 lõigetele 1, 2 ja 4 ning säilitada
nimetatud dokumentatsioon vastavalt STS §-le 35 vähemalt 2028. aasta 30. juunini.
4.

HTMi rahandusosakond avab 10 tööpäeva jooksul peale HTM-ile sildfinantseerimise
avamist välistoetuse ja välistoetuse kaasrahastamiseks määratud sildfinantseerimise
vahendid riigi õppeasutustele vastavalt alltoodud tabelile:
Jrk
nr

Asutus

Summa
(eurodes)

1.

G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

16 953,30

2.

Haapsalu Kutsehariduskeskus

66 449,66

3.

H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool

23 995,44

4.

Hiiumaa Ametikool

30 258,44

5.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

497 209,76

6.

Järvamaa Kutsehariduskeskus

167 917,08

7.

Kehtna Kutsehariduskeskus

40 378,80

8.

Kuressaare Ametikool

25 750,08

9.

Luua Metsanduskool

72 199,72

10.

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

49 200,12

11.

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

77 086,28

12.

Rakvere Ametikool

59 250,40

13.

Räpina Aianduskool

73 882,16

14.

Tallinna Ehituskool

70 103,20

15.

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

132 198,24

16.

Tallinna Majanduskool

37 170,00

17.

Tallinna Polütehnikum

92 260,20

18.

Tallinna Teeninduskool

38 977,92

19.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

33 400,96

20.

Tallinna Tööstushariduskeskus

37 332,00

21.

Tartu Kunstikool

18 565,10

22.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

21 629,00

23.

Valgamaa Kutseõppekeskus

63 122,28

24.

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

21 744,80
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Jrk
nr

Summa
(eurodes)

Asutus

25.

Viljandi Kutseõppekeskus

14 917,60

26.

Võrumaa Kutsehariduskeskus

72 353,84
KOKKU

5.

1 854 306,38

HTM-i rahandusosakond kannab välistoetuse ja välistoetuse kaasrahastamiseks määratud
sihtfinantseerimise vahendite arvelt ettemaksu vastavalt alltoodud tabelile sõlmitud
riigieelarve toetuse lepingute alusel alljärgnevatele õppeasutustele:
Jrk
nr

Summa
(eurodes)

Asutus

1.

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool

26 835,20

2.

Tallinna Kopli Ametikool

36 852,80

3.

Tartu Kutsehariduskeskus

172 204,48
KOKKU

235 892,48

6.

Õppeasutustel on kohustus esitada HTM-ile etteantud vormil kuluaruanne koos
registreerimislehtedega iga koolituskorra kohta ja kursuse lõpetamise käskkirjade
koopiatega igakuiselt aruandekuule järgneva kuu 7-ks kuupäevaks. Aruanne tuleb saata
digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadressil tasutakursused@hm.ee.

7.

Käesoleva RKT kursuste toimumise ajavahemik on jaanuar kuni detsember 2020.
Õppeasutustel on kohustus esitada RKT raames kursustel osalenud isikute kohta etteantud
vormil seireandmed kvartali jooksul lõppenud kursuste osas kvartalile järgneva kuu 7.-ks
kuupäevaks. Andmed tuleb saata elektrooniliselt aadressil tasutakursused@hm.ee.

8.

Õppeasutustel on kohustus esitada HTM-ile õppeasutuse juhi poolt allkirjastatud teatis,
milles on märgitud õppeasutusepoolse täienduskoolituse RKT elluviimise ning punktis 6
ja 7 loetletud dokumentide või nende koopiate esitamise eest vastutava isiku
kontaktandmed juhul, kui kontaktandmed on muutunud või kui neid ei ole varem esitatud.
Teatis tuleb esitada e-posti teel aadressil tasutakursused@hm.ee. Juhul kui kontaktisikud
RKT perioodi jooksul muutuvad, tuleb esitada teatis kahe nädala jooksul alates andmete
muutumisest.

9.

Õppeasutustel on kohustus pidada kinni TATis ja kursuse õppekavas näidatud sihtgrupist
ning kursuse alustamise ja lõpetamise nõuetest. Õppekavad tuleb teha õppeasutuse
kodulehel kättesaadavaks 7 päeva jooksul käskkirja allkirjastamisest.

10. Käesoleva RKT täitmisel hüvitatakse täienduskoolitusega seotud kulutused
standardiseeritud ühikuhindade alusel vastavalt haridus- ja teadusministri 2. oktoobri
2018. a käskkirja nr 341 lisale „Täienduskoolituse standardiseeritud ühikuhinnad
täiskasvanute koolitamisel riikliku koolitustellimuse alusel“. Kursuse kulude hüvitamisel
lähtutakse kursuse kontakttundude arvust, kursuse lõpetajate arvust ja õppekavarühma
kontakttunni hinnast. Kursuste läbiviimise eest maksimaalselt arvestatav summa on
esitatud käskkirja lisas veerus „Kursuse kogumaksumus“.
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11. Käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse
Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Mailis Reps
minister
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