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Pöördumine seoses Tallinna erahuvikoolide toetamise lõpetamisega

Lugupeetud linnapea Edgar Savisaar,
austatud volikogu esimees Toomas Vitsut,

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) pöördub Teie poole tõsise murega seoses noorte 
huvihariduse rahastamisega Tallinna linnas. ENLi teeb murelikuks Tallinna Linnavolikogu 
poolt 25. juunil 2009 a seoses Tallinna linna lisaeelarve vastuvõtmisega kehtestatud 
määrus nr 26 „Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2005 määruse nr 1 „Erahuvialakoolide 
toetamise kord“ kehtetuks tunnistamine“, millega kaotati täielikult erahuvikoolidele 
linnaeelarvest makstav toetus.

ENL nõustub 19. juunil 2009 a üheteistkümne Tallinnas tegutseva erahuvikooli tehtud 
pöördumises toodud põhjendustega. ENL on seisukohal, et erahuvikoolide toetamine on 
huvihariduse mitmekesistamise seisukohalt ülimalt oluline. ENL leiab, et üldhariduskoolides 
tegutsevad huviringid on küll noorte seisukohalt väga vajalikud, ent samamoodi on vajalik, 
et noortel oleks võimalik omandada huviharidust ka väljaspool koolimajasid. Samuti  on 
oluline, et huvihariduses osalemine oleks kättesaadav ka nendele kuni 19aastastele 
noortele, kes ei õpi üheski Tallinna linnale kuuluvas üldhariduskoolis. 

ENL tunnustab Tallinna linna senist panust huvihariduse, noorteühenduste ning 
noortealgatuste rahastamisel ning soovib, et Tallinn jätkaks ka majanduslikult keerulisel 
ajal sama kurssi ning ei teeks drastilisi kärpeid noorte arvelt. Tallinna linna senine initsiatiiv 
toetada erahuvikoole oli seda enam tervitatav, et taolist kohustust seadusest ei tulenenud. 
Paraku ei ole ega peagi Tallinna suurune omavalitsus olema võimeline pakkuma iseseisvalt 
kõikidele noortele võimalikult mitmekesise huvihariduse omandamise võimalust. 
Demokraatlikus ning liberaalse majandusega riigis on erasektoris tegutsevate, kuid 
kogukonna seisukohalt oluliste teenuste pakkumisega tegelevate asutuste riigi ja kohaliku 
omavalitsuse poolne toetamine sama loomulik, kui see, et toetaatakse riigi- ja 
munitsipaalasutusi.  Lisaks seab aasta keskel tehtud otsus toetuse täielikust kaotamisest 
erahuvikoolid eriti raskesse seisu, kuna neil oli õigustatud ootus vastavalt seni kehtinud 
korrale ning Tallinna Linnavolikogu 21. jaanuari 2009 a määrusele nr 6, millega kehtestati 
käesoleval aastal eraldatava toetuse suurus, saada oma tegevuseks linna käest toetust. 
ENL leiab, et toetuse maksmise täielik lõpetamine ei ole erahuvikoolide ning nendes 
õppivate noorte suhtes õiglane. 
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ENL palub Tallinna Linnavolikogul ja linnavalitsusel leida võimalusi, kuidas leevendada 
erahuvikoolides tekkinud olukorda ning esimesel võimalusel taastada kehtetuks tunnistatud 
kord. ENL soovib, et Tallinna linn arvestaks võimalike järgnevate eelarvekärbete tegemisel 
sellega, et noored on meie riigi tulevik ning võimalusel väldiks noortevaldkonnas suurte 
kärbete tegemist.

Lugupidamisega,

Olger Tali
juhatuse esimees

Marti Martinson, martti@enl.ee


