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Täiskasvanute koolituse seaduses(RT I 1993, 74, 1054;1996, 49, 953) tehakse järgmised muudatused:
§ 1. Paragrahv 2 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:
«§ 2. Täiskasvanute koolitusasutusedon riigi- ja munitsipaalasutused, koolitusluba omavad erakoolid,
era-ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kui täiskasvanute koolitus on nendeseadusest või
põhikirjast(põhimäärusest) tulenev tegevus, ning füüsilisest isikustettevõtjad.»
§ 2. Paragrahvi 3 lõige 2muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«(2) Tasemekoolitus võimaldab osaõpiajaga võieksternina omandada põhi-, kesk- või kõrgharidus,
samutitaotleda akadeemilist kraadi. Tasemekoolituse läbimist tõendab tunnistus, diplomvõi akadeemiline
kraad.»
§ 3. Paragrahv 4 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:
«§ 4. (1) Tasemekoolitustvõimaldavate haridusasutuste tegevusele laienevad põhikooli- jagümnaasiumiseadus
(RT I 1993, 63, 892; 79, 1186; 1994, 91, 1528; 1996, 49, 953;1997, 24, 365; 26, lk 880;69, 1111),
kutseõppeasutuse seadus, rakenduskõrgkooli seadus ningülikooliseadus (RT I 1995, 12, 119;1996, 49, 953; 51,
965; 1997, 42, 678).
(2) Tööalane koolitus toimub:
1) registreeritud õppekavade alusel koolitusluba omavatestäiskasvanute koolitusasutustes;
2) registreeritud kursustena;
3) õppepäevade või seminaridena kestusega mittevähem kui 8 akadeemilist tundi.
(3) Vabahariduslikku koolitust võivad korraldada kõikkäesoleva seaduse paragrahvis 2 nimetatud asutusedja
isikud.
(4) Täiskasvanute koolitust võimaldavate erakoolide tegevuselelaieneb erakooliseadus, kui käesolevaseadusega
ei sätestata teisiti.»
§ 4. Seadust täiendatakse§-ga 41järgmises sõnastuses:
«§ 41. Täiskasvanutetaseme-, tööalaseks ja vabahariduslikuks koolituseks koolituslubadeväljaandmise korraja
tingimused kehtestab haridusminister määrusega.»
§ 5. Paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks.
§ 6. Paragrahv 6 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:
«§ 6. Vabariigi Valitsus:
1) selgitab välja ja määrab kindlakstäiskasvanuhariduse riiklikud prioriteedid;
2) näeb riigieelarve eelnõus ette vahendidtäiskasvanuhariduse uuringuteks ja riiklikult
prioriteetsetesvaldkondades läbiviidavaks täiskasvanute koolituseks;
3) moodustab täiskasvanute koolituse koordineerimiseks jariigieelarveliste vahendite sihipärase jaotamisening
kasutamise kontrollimiseks Riikliku Täiskasvanuhariduse Nõukogu ja kinnitabtema põhimääruse;
4) koordineerib maakondades toimuvat koolitustegevust.
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§ 7. Paragrahvi 7 punkt 2 muudetakseja sõnastatakse järgmiselt:
«2) toetavad töötute, tööotsijate ja teistesotsiaalselt vähekindlustatud isikute ning puudega isikutekoolitust.»
§ 8. Paragrahvi 8:
1) lõige 1 muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:
«(1) Töölepingu alusel töötavatele ja avalikusteenistuses olevatele isikutele antakse koolituses
osalemiseksõppepuhkust.»;
2) lõikes 2 täiendatakse teksti pärastsõna «töölepingu» sõnadega «võiteenistussuhte» ning lõiget
täiendatakselausega järgmises sõnastuses: «Puhkuse kestuse arvutamine toimubpuhkuseseaduses (RT 1992, 37,
481; 1993,10, 150; RT I 1994, 84, 1474; 1995, 16, 228; 1997, 74, 1229; 93, 1560)sätestatud korras.»;
3) lõige 3 muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:
«(3) Tasemekoolituses osalemiseks antakse töötaja võiametniku soovil õppesessioonideks
õppepuhkustkoolitusasutuse teatise alusel sessiooni ajaks vähemalt 30 kalendripäevaksõppeaasta jooksul.»;
4) lõige 4 muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:
«(4) Tasemekoolituse puhul antakse õppe lõpetamisekstäiendavat õppepuhkust:
1) põhihariduse omandamise puhul 28 kalendripäeva;
2) keskhariduse omandamise puhul 35 kalendripäeva;
3) kõrghariduse omandamise või bakalaureuse kraadikaitsmise puhul 42 kalendripäeva;
4) magistri- ja doktoritöö kaitsmise puhul49 kalendripäeva.»;
5) täiendatakse lõikega 51järgmises sõnastuses:
«(51) Lisaks käesoleva paragrahvilõigetes 3 ja 4 ettenähtud õppepuhkusele ontööandja kohustatud
andmatöötaja või ametniku avalduse ning õppeasutuse teatise alusel kuniseitse kalendripäeva palgata puhkust
avaldusesnäidatud ajal.»;
6) lõige 6 muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:
«(6) Tööalases koolituses osalemiseks antaksetöötaja või ametniku avalduse ning koolitusasutuse teatisealusel
õppepuhkust vähemalt 14 kalendripäevaks aastas keskmise palgasäilitamisega.»;
7) lõige 7 muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:
«(7) Vabahariduslikus koolituses osalemiseks antakse töötajavõi ametniku avalduse ning koolitusasutuseteatise
alusel palgata õppepuhkust vähemalt seitsmeks kalendripäevaksaastas.»
§ 9. Paragrahv 10 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:
«§ 10. Täiskasvanute koolituseüldist koordineerimist korraldab Haridusministeerium.»
§ 10. Paragrahv 12 tunnistatakse kehtetuks.
§ 11. Paragrahvi 13:
1) lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;
2) lõikes 3 asendatakse sõnad«kohaliku omavalitsuse täitevorgan kohalikust» sõnadega«kohalik
omavalitsusoma»;
3) lõige 5 muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:
«(5) Riigiasutuste töötajatele, ametnikele ja pedagoogidele,kelle palgad kaetakse riigieelarvest, nähakse
katööalaseks koolituseks ette vahendid riigieelarves -- nimetatudtöötajate, ametnike ja pedagoogide aastasest
palgafondist vähemaltkolme protsendi ulatuses.»
§ 12. Seaduse tekstis asendatakse sõna«vabahariduskoolitus» sõnadega «vabahariduslik
koolitus»vastavaskäändes.
§ 13. Vabariigi Valitsus tagab ühe kuujooksul pärast käesoleva seaduse jõustumist täiskasvanute
koolituseseaduse tervikteksti avaldamise Riigi Teatajas koos kõigi tehtud muudatustega.
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