
1

Estonian National 
Youth Council

Reg.nr: 80174062

Estonia pst. 5a
Tallinn 10143

Telefon: 6 616 487

E-post: enl@enl.ee
http://www.enl.ee

Hansapank 
a/a: 221020678903

Haridus- ja Teadusministeerium Meie:   14.04.2009 a

Munga 18 Teie:    08.04.2009 a nr 8-1/145

50088 TARTU

Arvamuse avaldamine noorsootöö seaduse eelnõu kohta

Täname Teid Eesti Noorteühenduste Liidule (ENL) saadetud kirja eest, milles palute 

täiendavalt avaldada arvamust Haridus- ja Teadusministeeriumis valminud noorsootöö 

seaduse eelnõu kohta. 

ENL toetab esitatud eelnõud, kuid peame vajalikuks märkida järgnevat:

1. ENL tervitab noorte osaluskogu defineerimist noorsootöö seaduse eelnõus. Samuti 

avaldame tunnustust ENLi ettepanekutega arvestamise eest seoses noorte osaluskogu 

eesmärkide ja tegutsemise põhimõtete kirjeldamisega eraldiseisvas paragrahvis. 

2. ENL avaldab heameelt noorteühingute aastatoetust puudutava regulatsiooni muutmise 

pärast, eesmärgiga sätestada seaduses noorteühingute liidu ning õpilasesindusi ja 

üliõpilaskondasid koondava ühingu rahastamise tingimused. Samuti toetab ENL 

aastatoetuse eraldamisest keeldumise aluste ning ekspertide kaasamise õiguse 

sätestamist seaduse tasandil.

3. ENL peab vajalikuks noorsootöötaja mõiste defineerimist seaduse tasandil. Siiski 

leiame, et eelnõus esitatud definitsioon on liiga laialivalguv ning jätab võimalusi seda 

mitmeti tõlgendada. Seda peamiselt seoses mitteformaalse hariduse valdkonna 

definitsiooni puudumisega.

4. ENL peab vajalikuks täpsustada eelnõu paragrahvis 5 sätestatud piiranguga 

seonduvat. Eelnõu ei kirjelda toiminguid, mida noorsootööasutus, noorteühing või 

noorteühingute liit peab tegema, tagamaks antud paragrahvi järgimise. Eelnõust ei 

tulene, kellel lasub vastutus juhul, kui paragrahvis 5 nimetatud kuriteo eest kehtivat 

karistus omav isik siiski töötab mõnes loetletud asutuses või organisatsioonis. 
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Samuti jääb ebaselgeks töötaja mõiste. Kas töötaja all peetakse silmas ainult töölepingu 

alusel töötavaid isikuid või on antud paragrahvi mõte laiem ning puudutab ka 

vabatahtlikke ning võlaõigusliku lepinguga töötavaid isikuid?

5. ENL avaldab heameelt, et kohaliku omavalitsuse ülesannete hulka on lisatud noorte 

osaluskoguga konsulteerimise kohustus, kuid ENL on seisukohal, et eelnõu § 8 punkti 4 

sõnastus peaks olema laiem: „konsulteerib noorte osaluskoguga noorsootöö 

kavandamisel, teostamisel ja hindamisel ning teiste noori puudutavate otsuste 

tegemisel“. Antud sõnastuse muutmine on vajalik, et tagada noorte osaluskogude töö 

tõhusus.

6. ENL toetab eelnõuga kavandatud puhkuseseaduse muutmist, mille kohaselt lisatakse 

noorsootööasutuste noorsootöötaja nende ametikohtade loetellu, kellel on õigus 

pikendatud puhkusle kuni 56 kalendripäeva. Samas juhime veelkord tähelepanu sellele, 

et noorsootöötaja definitsiooni tuleks kitsendada.

7. ENL on jätkuvalt seisukohal, et eelnõu paragrahvi 4 tuleb lisada järgnev lõige:

„Ministeeriumid toovad oma valdkondlikes arengukavades eraldi välja noortele suunatud 

tegevused ning arengukavadest tulenevad mõjud noortele."

ENL on valmis osutama igakülgset abi suhetes teiste ministeeriumite, omavalitsusliitude 

ja erakondadega seoses selgitustööga noorsootöö seaduse vajalikkusest.

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/

Lauri Alver

juhatuse liige

   Martti Martinson, martti@enl.ee   


