
  
  

         

 
 

 

 
Eesti Noorteühenduste Liidu üldkoosoleku pöördumine haridus- ja 

teadusministrile seoses noorteühenduste ja noorte osaluskogude 

rahastamisega 
 
Tallinnas, 28. mail 2011 

 
Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) pöördub haridus- ja teadusministri poole seoses noorteühenduste ja 
noorte osaluskogude rahastamise parendamise ettepanekutega. 
 
ENL avaldab tunnustust Haridus- ja Teadusministeeriumile noorteühingute tegevuse toetamise 
prioriteetseks pidamise eest. Samuti on tähelepanuvääriv riigipoolne rahaline toetus osaluskogude 
tegevuse toetamiseks.  Stabiilne riigipoolne tahteavaldus, mis on väljendunud eelkõige toetussüsteemi 
põhialuste jätkusuutlikkuses ning muutumatuses on võimaldanud noorteühingutel mitmekülgselt 
areneda ning innustanud noortevolikogude loomist ja omavahelist koostööd.  
 
Siiski leidub ka mitmeid kitsaskohti, mis takistavad noorteühenduste ja osaluskogude hoogsamat arengut 
ning millele teie tähelepanu juhtida tahame. 
 
1. Noorteühingu aastatoetuseks ettenähtud vahendid ei ole aastaid suurenenud. Arusaadavalt on 
Eestit tabanud majanduskriis jätnud tulevastele riigieelarvetele oma jälje, ent viis aastat on meie 
hinnangul piisavalt pikk aeg, mille jooksul on noorteühingute arenguvajadused suurenenud. Seda 
illustreerib ka ilmekalt fakt, et noorteühingu aastatoetuste taotluste kogusumma on alati oluliselt 
suurem, kui toetusteks ettenähtud vahendid. Seega peavad noorteühendused vajalikuks 2012. aasta 
riigieelarves ette näha noorteühingu aastatoetuse eraldamiseks võrreldes 2011. aastaga enam rahalisi 
vahendeid. 

 
2. Noorteühingu aastatoetuse laekumised peavad toimuma esimesel võimalus, ent hiljemalt 
veebruari lõpuks. Praegune olukord, mil aastatoetuste laekumine noorteühingutele on mõnel aastal 
toimunud isegi aprillis või mais, on pannud ühingud väga raskesse olukord, mil aasta esimestel kuudel 
napib raha töötajatele palkade väljamaksmiseks, kommunaalkulude tasumiseks ning tegevuste 
läbiviimiseks. Palume teil teha kõik selleks, et edaspidi saaksid toetused üle kantud aasta kahe esimese 
kuu jooksul. 
 
 
3. Noorte riigi tasandi katusorganisatsioonid – Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit 
ja Eesti Üliõpilaskondade Liit on aastaid juhtinud tähelepanu sellele, et katusorganisatsioonide 
rahastamine peab toimuma eraldi riigieelarverealt ning lahutatuna  noorteühingu aastatoetuste 
süsteemist. Koostöösidemed Haridus- ja Teadusministeeriumi ning ka teiste riigiasutuste ja noorte 
katusorganisatsioonide vahel on tänaseks kujunenud aastatepikkuseks  viljakaks partnerlussuhteks, 
millest tulenevalt leiame, et on igati loogiline, et katusorganisatsioonid võivad arvestada kindla 
toetusega, mis eraldatakse mitmeaastase lepingu alusel. Selleks leiame, et on vajalik eraldi eelarverea 
loomine riigieelarvesse, mille alusel nimetatud organisatsioonide põhitegevusi toetatakse ning 
noorteühingu aastatoetuse eelarvereal vabanevate vahenditega saab suurendada noorteühingute 
aastatoetuste summasid. 

 
 

4. Noorteühingu aastatoetuse taotlemisel puudub kindlus – igal aastal tuleb esitada uus taotlus ning 
ühingutele määratavad toetussummad võivad aastati erineda mitmekordselt. Noorteühingu aastatoetust 
kasutavad noorteühingud aga peamiselt oma püsikulude katmiseks, mistõttu on oluline järgneva aasta 
tegevuskava koostamisel teada toetuse summat. Aastatoetust saavad noorteühingud planeerivad oma 
tegevusi ja arengut pikemas perspektiivis, kui kalendriaasta. Kehtiv üheaastaste lepingute süsteem 
pärsib aga tulevikku vaatamist. Seetõttu peame oluliseks, et noorteühingu aastatoetust saavate 



  
  

ühingutega sõlmitakse edaspidi kaheaastased toetuslepingud, mis tähendab kindlust toetussummade 
suuruse ning olemasolu kohta ühingutele pikemaks perioodiks kui kalendriaasta. Taoline samm annaks 
võimaluse ühingutel senisest enam planeerida oma arengut ja tegevusi tulevikkuvaatavalt. 
 
5. Eesmärgiga muuta Eesti poliitilisi noorteühendusi avatumaks, iseseisvamaks ja rohkem 
noorsootööle orienteeritumaks, teeme ettepaneku taastada poliitiliste noorteühenduste toetamine 
samadel alustel teiste üleriigiliste noorteühingutega. 

 
 

6. Uue noorsootöö seaduse  vastuvõtmine, noortevolikogude seadustamine ning riigipoolne toetus 
ENL-ile osaluskogude arendamistegevuste eestvedamiseks on andnud olulise tõuke uute 
noortevolikogude tekkimisele. ENL on seisukohal, et pikemas perspektiivis peab noortevolikogude 
rahastamine olema kohaliku omavalitsuse ülesanne.  Üheksa kuud pärast uue noorsootöö seaduse 
jõustumist võib aga väita, et üheks peamiseks takistuseks noortevolikogude tekkimisele ning 
jätkusuutlikkusele on justnimelt rahaliste vahendite nappus. Selleks, et juba loodud noortevolikogud 
saaksid ennast kohalikus kogukonnas läbi erinevate tegevuste tõestada, on vajalik ühelt poolt luua 
võimalused toetada riigieelarvest väljaspool noorteühingute aastatoetuse süsteemi juba loodud 
noortevolikogude tegevust ning suurendada loodavatele noortevolikogudele mõeldud starditoetust. ENL-i 
hinnangul on selleks vaja täiendavalt vahendeid riigieelarvest ligikaudu 173 000 euro ulatuses. 

 
 

 


