KANTSLERI KÄSKKIRI
14.04.2021

nr 11

Hasartmängumaksu laekumisest toetuse
andmise komisjoni moodustamine
Vabariigi Valitsuse seaduse § 53 lõike 1 ja § 54 lõigete 1 ja 2, Vabariigi Valitsuse 20.03.2014
määruse nr 42 „Sotsiaalministeeriumi põhimäärus“ § 9 punkti 18 ja sotsiaalkaitseministri ning
tervise- ja tööministri 10.03.2021 käskkirja nr 30 „Hasartmängumaksu laekumisest toetuse
andmise ja järelevalve kord“ punkti 2.1 alusel:
1. Moodustan hasartmängumaksu laekumisest toetuse andmise komisjoni (edaspidi
komisjon).
2. Kinnitan komisjoni järgmises koosseisus:
2.1 komisjoni esimees: sotsiaalala asekantsler;
2.2 komisjoni liikmed:
2.2.1 hoolekande osakonna esindaja;
2.2.2 laste ja perede osakonna esindaja;
2.2.3 võrdsuspoliitikate osakonna esindaja;
2.2.4 tervisesüsteemi arendamise osakonna esindaja;
2.2.5 rahvatervise osakonna esindaja.
3. Komisjoni moodustamise eesmärgiks on hasartmängumaksu laekumisest toetuse
(edaspidi toetus) andmise korraldamine.
4. Komisjoni ülesanneteks on:
4.1 kinnitada taotlusvooru ajakava, teemad ja eelarve;
4.2 tutvuda taotlusvooru raames laekunud nõuetele vastavate taotluste koondinfoga ja
vaadata vajadusel nõuetele vastavad taotlused läbi;
4.3 vaadata üle hindajate sisendi põhjal koostatud taotluste pingerida;
4.4 kinnitada rahuldatavate, osaliselt rahuldatavate ja mitterahuldatavate taotluste nimekiri;
4.5 põhjendatud juhtudel muuta punktis 4.3 nimetatud paremusjärjestust, esitades
muudatuse läbipaistva ja argumenteeritud põhjenduse komisjoni koosoleku protokollis.
4.6 osaleda nutika arengu toetamise osakonna juhataja ettepanekul lepingu muutmise,
toetuse tagasinõudmise ning järelevalve teostamise protsessis.
5. Komisjoni õigused on:
5.1 vaadata läbi toetuse andmise ja järelevalve kord, hindamisjuhend ja muud toetusega
seotud dokumendid enne nende kinnitamist ning teha oma ettepanekud;
5.2 nõustada nutika arengu toetamise osakonda toetuse andmise tegevuste kavandamisel ja
koordineerimisel.
6. Komisjoni töökord
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6.1 Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolek võib toimuda ka elektroonilisi
sidevahendeid kasutades. Elektroonilisi sidevahendeid kasutades toimunud komisjoni
koosolekule kehtivad käesolevas dokumendis esitatud nõuded.
6.2 Koosolek toimub vastavalt vajadusele.
6.3 Komisjoni koosoleku kutse koos koosolekuks vajalike materjalidega saadetakse liikmetele
vähemalt 5 tööpäeva enne koosoleku toimumise aega, välja arvatud juhul, kui komisjon
on teisiti kokku leppinud.
6.4 Koosolekut juhatab komisjoni esimees.
6.5 Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalevad vähemalt pooled komisjoni
liikmed, sh komisjoni esimees. Komisjoni otsused tehakse lihthäälteenamuse alusel. Kui
hääled jagunevad võrdselt, saab otsustavaks komisjoni esimehe hääl.
6.6 Komisjoni esimehel ja liikmetel on õigus nõuandvatel eesmärkidel kaasata komisjoni
töösse teisi vastava eriala asjatundjaid ja spetsialiste.
6.7 Komisjoni koosolekud protokollitakse, protokolli allkirjastab selle koostanud isik ja
komisjoni esimees. Koosoleku protokoll edastatakse liikmetele elektroonilises vormis 5
tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest, misjärel on liikmetel õigus teha 5
tööpäeva jooksul ettepanekuid protokolli täiendamiseks ja muutmiseks.
6.8 Komisjoni koosoleku protokollidele ja otsustele juurdepääsu võimaldamisel lähtutakse
avaliku teabe seadusest ja andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest.
6.9 Komisjoni liige taandab end otsustest ja toimingutest huvide konflikti ja muude sõltumatust
kahjustavate asjaolude esinemisel.
7. Komisjoni teenindav struktuuriüksus, kes tagab komisjoni asjaajamise ja koosolekute
protokollimise on nutika arengu toetamise osakond.
8. Käskkiri teha teatavaks kõikidele komisjoni liikmetele.
9. Tunnistan kehtetuks kantsleri 12.11.2019 käskkirja nr 15 „Hasartmängumaksu
laekumistest toetuse andmise hindamiskomisjoni moodustamine“.
Käesolevat haldusakti on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud
korras 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest.
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