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Haridus- ja Teadusministeerium   Teie: 29.09.2010 a nr 8-1/129 
         
                       Meie:    29.09.2010 
  

 
Arvamuse avaldamine haridus- ja teadusministri määruse eelnõu kohta 
 
  
Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) tänab Haridus- ja Teadusministeeriumi kirja eest, milles 
palute avaldada arvamust haridus- ja teadusministri määruse “Noorteühingu aastatoetuse 
taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord” eelnõu kohta. 
Olles tutvunud nimetatud eelnõuga, märgime järgmist: 
 
ENL toetab põhimõtteliselt antud eelnõu vastuvõtmist. ENL avaldab heameelt selle üle, et 
Haridus- ja Teadusministeerium on osaliselt arvestanud eelnõu koostamisel 
noorteühenduste seisukohti, mis on ministeeriumile edastatud 10. septembril 2010 
toimunud Noortepoliitika Nõukogu istungil. Siiski leiame, et esitatud eelnõus ei ole 
arvestatud kõikide noorteühenduste poolt tehtud ettepanekutega ning enne eelnõu 
vastuvõtmist on vajalik seda täiendada. 
 
1. ENLil on hea meel, et määruse eelnõus kajastub Noortepoliitika Nõukogu roll 

noortepoliitika ja noorsootöö riiklike prioriteetide ning noorteühingu aastatoetuse 
taotluste hindamiseks moodustatava hindamiskogu liikmete kinnitamise osas. Siiski 
leiame, et antud sõnastus, mille kohaselt Noortepoliitika Nõukogu võib ministrile 
nimetatud küsimuste osas ettepanekuid esitada, vajaks muutmist. Noorsootöö ja 
noortepoliitika riiklike prioriteetide osas ning noorteühingu aastatoetuse taotluste 
hindamiseks moodustatava hindamiskogu liikmete kohta ettepaneku tegemine 
ministrile peaks olema Noortepoliitika Nõukogu ülesanne, mitte võimalus. 
 

2. ENL on jätkuvalt seisukohal, et tulenevalt nimetatud eelnõuga ministrile antavast 
õigusest kinnitada noorteühingu aastatoetuse taotluste hindamiseks ekspertidest 
koosnev hindamiskogu, ei peaks ministril olema määrusest tulenevalt õigust kaasata 
vajadusel lisaks hindamiskogu liikmetele taotluste hindamiseks täiendavaid eksperte. 
Taoline võimalus vähendaks oluliselt süsteemi läbipaistvust, andes ministrile õiguse 
igal ajal kaasata aastatoetuste hindamisse eksperte, kelle osas Noortepoliitika 
Nõukogu ministrile ettepanekut pole teinud. Aastatoetuse eraldamine on vastavalt 
noorsootöö seadusele haridus- ja teadusministri ainupädevuses, seega on lõpliku 
otsuse langetajaks haridus- ja teadusminister. Nimetatud määruse üheks eesmärgiks 
on aga aastatoetuse eraldamise protsessi läbipaistvuse tagamine. ENL on seisukohal, 
et läbipaistev on selline süsteem, mille kohaselt taotlust hindavate ekspertide osas 
teeb ministrile ettepaneku Noortepoliitika Nõukogu ning minister teeb toetuse 
eraldamise otsuse lähtuvalt taotlusi hinnanud ekspertide arvamusest. Juhul, kui 
minister, ei nõustu ekspertide ettepanekuga, on ministril seadusest tulenev õigus 
teha teistsugune otsus, kuid sellisel juhul peab minister võtma ka poliitilise vastutuse 
oma otsuse eest ega tohiks oma otsust põhjendada hindamiskogu liikmetest 
erinevate ekspertide arvamusele viidates. 
 
 

3. Määruse eelnõus peaks olema sätestatud, et taotluste hindamise kriteeriumite kohta 
teeb haridus- ja teadusministrile ettepaneku Noortepoliitika Nõukogu. 
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4. Määruse eelnõu §3 peaks sätestama, et toetuse eraldamise ja eraldamisest 
keeldumise otsusele lisatakse ka taotlusi hinnanud hindamiskogu liikmete 
hinnang taotluse vastavusest kehtestatud hindamiskriteeriumitele. Oluline on, 
et aastatoetust taotlevad noorteühingud saavad oma taotluse kohta ka 
sisulist tagasisidet. 
 
 

5. ENL peab oluliseks, et noorteühingute stabiilsuse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks 
pikeneks aastatoetuse kasutamise periood seniselt ühelt aastalt kahe aastani. ENL 
mõistab, et tulenevalt lähenevast aastatoetuse taotlemise tähtajast, on keeruline 
käesolevat muudatust rakendada juba 2011. aastast, küll aga ootame Haridus- ja 
Teadusministeeriumilt vastava muudatuse sisseviimiseks ettevalmistuste tegemise 
alustamist juba praegu, et alates 2012. aastast oleks võimalik nimetatud ettepanekut 
rakendada. 
 

6. Samuti peame vajalikuks rõhutada ENLi kindlat seisukohta, mille kohaselt on juhul, 
kui Haridus- ja Teadusministeerium on seisukohal, et poliitilistele noorteühendustele 
noorteühingu aastatoetust ei eraldata, vajalik taolise sätte sisaldumine noorsootöö 
seaduses, st et poliitilistel noorteühendustel ei peaks sellisel juhul olema õigust 
noorteühingute aastatoetust taotleda. Loodame, et ministeerium algatab 
õigusselguse tagamiseks vastavate muudatuste tegemise noorsootöö seadusesse. 

 
 
 
Lugupidamisega, 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Ott Heidmets 
juhatuse esimees 

 
 
 
 
 
 

Martti Martinson, martti@enl.ee  
 
 
 


