
 

ENLi ettepanekud Noorteühingu aastatoetuse 2016. aasta 

rahastamistingimuste muutmiseks  

 

Eesti Noorteühenduste Liit on juba 2014. aasta suvest sõnastanud terviklikke 

lahendusettepanekuid noorteühingute rahastamise üldiseks tõhustamiseks. 2015. aasta 

maiks on saavutatud konsensus suuremas osas ettepanekutes: arutelud jätkuvad ainult 

Noorteühingu aastatoetuse reformimise osas. Arutelude käigus oleme jõudnud järeldusele, 

et Noorteühingu aastatoetus vajab kahesuguseid reforme. Esimesed neist on tehnilist laadi 

ja tuleb ellu viia juba järgmist aastat silmas pidades. Teised on pikajalise mõjuga süsteemi 

muudatused. Pikemaajalised lahendusettepanekud kinnitatakse pärast nende täiendavat läbi 

arutamist ENLi liikmete poolt dokumendiga „ENLi ettepanekud noorteühingute rahastamise 

tõhustamiseks“ ENLi liikmete poolt juulis 2015. Käesolevad tehnilised ettepanekud on 

kinnitatud ENLi juhatuse poolt 25. mai 2015 klausliga, et nende näol on tegu ajutise 

lahendusega 2016. aastaks. 

 

ENL on kindel, et Noorteühingu aastatoetus tuleb ümber kujundada noorteühingute poolt 

kokkulepitud ettepanekute kohaselt. Kuna lõplikud ettepanekud saavad valmis juulis 2015, 

siis eeldatavalt hakkab uus süsteem kehtima 2017. aastast. Seetõttu teeb ENLi juhatus 

ettepaneku Haridus- ja Teadusministeeriumile rakendada juba 2016. aastast neid tehniliste 

muutuste ettepanekuid, milles on tänaseks noorteühingud üksmeele leidnud. Eel-

ettepanekute tegemise tingib fakt, et juulis 2015 on juba hilja muuta 2016. aasta 

rahastamistingimusi. Samas, aitavad eel-ettepanekute rakendamine muuta noorteühingute 

rahastamist lühiajaliselt paremaks.   

 

Noorteühingud on leidnud üksmeele järgnevates lühiajalistes lahendustes: 

 

1. Noorteühingu aastatoetuse hindamiskomisjonis peab olema vähemalt 2 

noortühingute esindajat, et tagada mitmekülgne noorte esindatus 

hindamiskomisjonis. Hindamiskomisjoni liikmed ei tohi olla huvide konfliktis. 



 

2. Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Õpilasesinduste Liidu ja Eesti 

Üliõpilaskondade Liidu rahastamine peab olema eraldi teiste noorteühingute 

rahastamisest. Selle jaoks tuleb Riigieelarve seletuskirjas Noorteühingu 

aastatoetus lahti kirjutada kahe summana: noorteühingutele suunatud eraldis 

ning noorteühingute liidule, õpilasesindusi ühendavale liidule ja üliõpilaskondade 

liidule suunatud eraldis. Ministri määruses tuleb välja tuua kriteeriumid 

noorteühingutele ja nende katustele ning osakaalud mõlema grupi vahel. 

3. Eesti Noorsootöö Keskus peab tegema seletuskirja igale taotlejale koos taotluse 

tugevuste ja nõrkustega, mis põhjendab ära saadud summa.  

4. Aastatoetuse hindetabel, taotluse vorm ja hindamiskriteeriumid peavad olema 

omavahel kooskõlas. 

5. Infopäeval tuleb eelmiste aastate kogemuse põhjal välja tuua levinumaid vigu 

ning häid praktikaid.  

6. Noorteühingu aastatoetuse prioriteet tuleb määratleda mitmeks aastaks 

lähtuvalt Noortevaldkonna Arengukava 2014-2020’st. 

7. Vähemalt kuu aega enne taotluste esitamise tähtaega peab olema prioriteet 

teada igal noorteühingul, kes kvalifitseerub saama aastatoetust.  

8. Hindajatele tuleb teha enne hindamist koolitus hindamisest ja noorteühingute 

taustast. Pärast hindamist tuleb teha hindajate koosolek, kus koostatakse igale 

taotlusele tagasiside ning tehakse ühised järeldused selle-aastasest 

hindamisprotsessist. 

9. Taotluse tehniliseks koostamiseks on vaja nimekirja, mis koondab vajaliku info 

sellest, mis taotluses peab olema. See tuleb lisada taotlusevormi lõppu. 

10. Tuleb formaliseerida osaliselt tegevuskava vorm, mida nõutakse koos 

taotlusega. Liigse bürokraatia vältimiseks tuleb kogu vajaminev info küsida ainult 

läbi taotlusvormi ning eelarve. 

 

 


