
/

Avaleht → E-teenused → Ettevõtjale → Tegevusload ja majandustege... → Täiskasvanute täienduskoolitam...

Täiskasvanute täienduskoolitamise ning noortelaagrite tegevusload ja majandustegevusteated
Täiskasvanute täienduskoolituste korraldajad peavad sõltuvalt valdkonnast taotlema õppe korraldamiseks tegevusloa või esitama majandustegevusteate. Sama koolituse kohta
ei saa taotleda korraga tegevusluba ja esitada majandustegevusteadet.

Tegevusloa taotlusele tuleb lisada asjaomase valdkonna eriseaduses nõutud dokumendid ja kinnitused. Tegevusloa taotluse lahendab haridus- ja teadusministeerium või
olenevalt valdkonnast ka muu asutus. 

Noortelaagrite korraldajad peavad vastavalt noorsootöö seadusele taotlema tegevusloa kas haridus- ja teadusministeeriumilt (püsilaagrid) või kohalikult omavalitsuselt, mille
territooriumil laager korraldatakse (projektlaagrid). 

Tegevusluba peavad taotlema:

mootorsõidukijuhtide koolitust korraldavad ettevõtjad,
eesti keele tasemeeksami tegemiseks ettevalmistavat eesti keele õpet korraldavad ettevõtjad,
turvatöötajate õppe korraldajad,
vedurijuhtide koolituse korraldajad,
noorte püsi- ja projektlaagrite korraldajad.

Kõigis teistes koolitusvaldkondades saab esitada majandustegevusteate. Teate esitamine ei ole kohustuslik, kuid sellega kaasnevad eelised ja kohustused kohalduvad üksnes
koolitajatele, kes on majandustegevusteate esitanud.

Majandustegevusteade loetakse esitatuks hetkest, mil koolitaja selle kinnitab. Lisaks majandustegevusteate esitamisele peab koolitaja oma veebilehel avalikustama õppetöö
korraldust ja õppe sisu käsitlevad dokumendid.

Lisainfo täiskasvanute täienduskoolituste ning noorte püsi- ja projektlaagrite korraldamiseks väljastatavate tegevuslubade taotlemise ning majandustegevusteate esitamise kohta
haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt.

ehis.tugi@hm.ee või Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS) kasutajatoe telefon 765 5050  (E-R 9.00–16.00).

Teksti koostanud haridus- ja teadusministeerium

Majandustegevusteate andmed
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Õppekavarühmad

Õppekavarühm
Aineõpetajate koolitus

Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Arvutikasutus

Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Filosoofia ja eetika

Haridus, üldine õppesuund

Hulgi- ja jaekaubandus

Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm

Isikuareng

Keeleõpe

Poliitikateadus ja kodanikuõpetus

Psühholoogia

Reisimine, turism ja vaba aja veetmine

Sotsioloogia ja kulturoloogia

Turundus ja reklaam

Usundiõpetus ja usuteadus

Vara- ja isikukaitse

Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm

Asukoht
Välismaa

Maakond Vald/Linn Asula Aadress
Rapla maakond Rapla vald (Rapla maakond) Kuimetsa küla (Rapla vald) Kaljula

Kontaktandmed
Kooli nimetus: Avatud Ühiskond MTÜ

Omanik: Mittetulundusühing Avatud Ühiskond (80420360)
Kontaktisik: RYNALDO PUUSEP

Õppeasutuse üldtelefon: 37256391011
Õppeasutuse e-posti aadress: info@uhiskond.ee

Õppeasutuse kodulehe aadress: https://uhiskond.ee

https://www.eesti.ee/
https://www.eesti.ee/est/algus
https://www.eesti.ee/est/teenused
https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja
https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja/load_ja_registreeringud
https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/koolitusluba
mailto:ehis.tugi@hm.ee

