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Selgitustaotlus seoses riigi negatiivse lisaeelarve vastuvõtmisega

Austatud rahandusminister,

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on üllatunud seoses Riigikogu poolt 20. veebruaril 2009 
vastu võetud ning Vabariigi Presidendi 23. veebruari 2009 otsusega nr 436 välja 
kuulutatud „Riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise 
seadusega“ tehtud muudatustega noorsootöö seaduses.

Eelpool nimetatud seadusemuudatuse kohaselt ei lasu omavalitsustel enam kohustust 
toetada noorteprogramme ja noorteprjojekte, vastavalt noorsootöö seaduse paragrahv 6 
lõige 1 punktile 21 toetavad kohalikud omavalitsused vaid eelarveliste vahendite 
olemasolul antud valla või linna haldusterritooriumil tegutsevate noorteühingute 
noorteprogramme ja noorteprojekte. Eelnõu seletuskirja kohaselt loodetakse taolise 
sammuga säästa ca 21 miljonit krooni.

ENL teadvustab täielikult praeguse majandusolukorra tõsidust, aga kärped peavad läbima 
erinevaid valdkondi solidaarselt. Noorsootöö rahastamine on üle Eesti erinevates 
omavalitsustes väga erinev. 

ENL esitas 02. märtsil 2009 samasisulise selgitustaotluse haridus- ja teadusministrile. 
Oma vastuses palus haridus- ja teadusminister pöörduda täpsustavate küsimuste korral 
Rahandusministeeriumi poole, kuna initsiatiiv taolise muudatuse tegemiseks tuli  
Rahandusministeeriumi poolt.

Sellest tulenevalt on ENLil Teile järgnevad küsimused, millele palume Teie 
kirjalikku vastust:

1. Kuidas ning kelle (millise ministeeriumi, ametniku või erakonna) poolt käidi välja idee 
muuta kahasse riigi 2009. aasta lisaeelarve vastuvõtmisega kõne all olevaid noorsootöö 
seaduse sätteid?

2. Millal taoline idee välja käidi?

3. Kas ja kuidas konsulteeris Rahandusministeerium eelnõu koostajana Haridus- ja 
Teadusministeeriumi kui riikliku noortepoliitika kujundamise  eest vastutava 
ministeeriumiga kõne all oleva omavalitsuste poolse rahastamiskohustuse kaotamise 
teemal?
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4. Missuguste huvirühmade ning kodanikeühendustega konsulteeriti antud küsimuses?

5. Millistele andmetele tugineb kõne all oleva seaduse seletuskirjas toodud arvutus, mille 
kohaselt loodab riik säästa noorteprojektide rahastamise kohustuse kaotamisega ca 21 
miljonit krooni?

6. Kas lähiajal on Rahandusministeeriumil plaanis esitada täiendavaid 
muudatusettepanekuid, mis puudutavad noorsootöö rahastamise korraldust?

ENL avaldab nördimust, et paralleelselt riigi negatiivse lisaeelarve koostamisega muudeti 
muuhulgas ka noorsootöö seadust ning seda eelnevalt asjaomaste huvirühmadega 
konsulteerimata.

ENL loodab, et taoline juhtum ei muutu reegliks, vaid jääb ajalukku pigem ebameeldiva 
erandina.

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/

Lauri Alver  
juhatuse liige

Martti Martinson, martti@enl.ee


