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Täiskasvanuhariduse Nõukogu
moodustamine ja selle töökord
Täiskasvanute koolituse seaduse § 2 lõike 2 alusel:
1. Moodustan Täiskasvanuhariduse Nõukogu (edaspidi nõukogu).
2. Kinnitan nõukogu järgmises koosseisus:
Nõukogu esimees -

haridus- ja teadusminister;

Nõukogu aseesimees - Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse ning
koolivõrgu asekantsler;
Nõukogu liige -

Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna
juhataja.

Nõukogu liikmed:
Peep Peterson

Eesti Ametiühingute Keskliit;

Mait Palts

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda;

Rein Oselin

Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing;

Ene Käpp

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras;

Piret Lemsalu

Eesti Tööandjate Keskliit;

Margit Düüna

Eesti Vabaharidusliit;

Anu Kull

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;

Erika Meejärv

Rahandusministeerium;

Tiia Ristolainen

Rektorite Nõukogu;

Heleri Reinsalu

Riigikantselei;

Tiia Randma

Sihtasutus Kutsekoda;

Kristi Suur

Sotsiaalministeerium;

Ly Kallas

Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium;

Larissa Jõgi

Täiskasvanute koolitaja kutsekomisjon, Rektorite Nõukogu;

Riina Viiding

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO;

Reelika Leetmaa

Eesti Töötukassa;

Kaido Vestberg

Eesti Koolitusfirmade Liit.

3. Määran vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele nõukogu ülesanneteks:
1) nõustada Haridus- ja Teadusministeeriumi ning teisi osapooli täiskasvanuhariduse
valdkonna planeerimise ja korraldamise küsimustes;
2) osaleda valdkonda puudutavate arengudokumentide koostamisel ning nende täitmise
jälgimisel;
3) anda eksperdihinnanguid ja vahendada nõukogus esindatud organisatsioonide seisukohti
valdkonna kohta.
4. Kinnitan nõukogu töökorra (lisatud).
5. Tunnistan kehtetuks haridus- ja teadusministri 19. jaanuari 2016. a käskkirja nr 12
„Täiskasvanuhariduse Nõukogu moodustamine ja selle töökord“.
6. 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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Lisa
KINNITATUD
haridus- ja teadusministri käskkirjaga
„Täiskasvanuhariduse Nõukogu
moodustamine ja selle töökord“
Nõukogu töökord
1.

Nõukogu tööd juhib esimees või tema äraolekul aseesimees.

2.

Nõukogu esimehe asendamise korral on asendajal kõik esimehe õigused ja kohustused.

3.

Nõukogu liikme äraolekul või muul juhul, kui tal pole võimalik oma ülesandeid täita,
täidab tema ülesandeid sama asutuse või isiku nimetatud esindaja. Nõukogu liikme
asendamise korral on asendusliikmel kõik nõukogu liikme õigused ja kohustused.

4.

Nõukogu protokollija määrab Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse
osakond vastavalt vajadusele.

5.

Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu võib oma ülesannete täitmiseks kasutada ka teisi
töövorme, mille valiku otsustab komisjon.

6.

Nõukogu koosoleku kutsub kokku esimees (tema äraolekul aseesimees) või nende volituse
alusel Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna töötaja vastavalt
vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas, teatades sellest kirjalikult nõukogu
liikmetele vähemalt neliteist tööpäeva enne koosoleku toimumist. Nõukogu liikmetel on
õigus teha ettepanekuid nõukogu erakorralise koosoleku kokkukutsumiseks
täiskasvanuharidust puudutavates küsimustes. Nõukogu erakorralisest koosolekust teatab
nõukogu esimees nõukogu liikmetele vähemalt kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku
toimumist.

7.

Nõukogu koosoleku päevakorra valmistab ette nõukogu esimees või tema äraolekul
aseesimees. Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna töötaja saadab
päevakorra koos teiste vajalike materjalidega nõukogu liikmetele tutvumiseks vähemalt
viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

8.

Nõukogu on otsustusvõimeline, kui nõukogu koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 nõukogu
koosseisust ja nõukogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Nõutud kvoorumi
puudumisel kutsub esimees või tema äraolekul aseesimees esimesel võimalusel kokku uue
koosoleku või kasutab nõukogu töövormina mõnda muud töövormi.

9.

Nõukogu võtab otsuseid vastu avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel
jagunemisel on otsustav esimehe või tema äraolekul aseesimehe hääl.

10. Nõukogu võib vajaduse korral otsuseid vastu võtta kirjaliku hääletusprotseduuri (sh ekirja) alusel koosolekut kokku kutsumata. Koosolekut kokku kutsumata võetakse nõukogu
otsuseid vastu, kui 2/3 nõukogu liikmetest osaleb kirjalikus hääletusprotseduuris. Häälte
võrdsel jagunemisel on otsustav esimehe või tema äraolekul aseesimehe hääl.
11. Esimehel või tema äraolekul aseesimehel on õigus kutsuda nõukogu koosolekule
sõnaõigusega eksperte, kes esitavad nõukogule vajalikku informatsiooni.
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12. Esimehel või tema äraolekul aseesimehel on õigus moodustada vastavalt vajadusele
nõukogu alatöögruppe, mille töö tulemustest informeeritakse teisi nõukogu liikmeid.
13. Nõukogu tegevuse lõppedes annab esimees või tema äraolekul aseesimees nõukogu
dokumendid üle Haridus- ja Teadusministeeriumi personali- ja dokumendihalduse
osakonnale.

Terje Haidak
täiskasvanuhariduse osakonna juhataja
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