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AVALIK PÖÖRDUMINE

Lp haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas

30. märtsil  toimus ümarlaud, millest võtsid osa Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse,  
Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Noorsootöötajate Ühenduse ja UNICEF Eesti esindajad.  
Ümarlaua  eesmärk  oli  vahetada  informatsiooni  noorsootöö  seaduse  muudatuse  kohta  
ning kujundada selles küsimuses ühine seisukoht. Ümarlaua tulemusena otsustasime välja 
saata avaliku pöördumise. 

Noortevaldkonna katusorganisatsioonid  taunivad  olukorda,  kus  valdkonna  arengule  suurt 
mõju avaldavast  muudatusest  saadakse  teada ajakirjandusest  või  valdkonna sisuga  mitte 
kursis olevatelt institutsioonidelt. 

Samuti  ei  mõista  katuseorganisatsioonid  tekkinud  vastuolu,  kus  Haridus-  ja 
Teadusministeeriumi  vastus  (dokument  nr  8-4/4953,  saadetud  30.03.2009)  tekkinud 
olukorra  kohta  Eesti  Noorteühenduste  Liidule  väidab,  et  „noorsootöö  seaduses  tehtud 
muudatus ei muuda HTM hinnangul senist olukorda“, samas seadusemuudatuse seletuskirja 
alusel on kirjas, et selle muudatuse alusel saavad kohalikud omavalitsused kokku hoida  21  
miljonit krooni. 

Oleme  kursis  sellega,  et  seaduse  muudatuse  eelnõu  ja  seletuskirja  töötas  välja  
Rahandusministeerium.  Samas  leiame,  et  pole  õigustatud  käitumine,  kus  valdkonna  eest 
mitte vastutav ministeerium majandusliku surutise olukorras annab infopäevadel kohalike 
omavalitsuste finantsjuhtidele sõnumi, et  noorsootööd ja sporditegevust ei  pea toetama. 
Oleme  veendunud,  et  selline  lähenemine  on  lühinägelik  ja  mõjub  Eesti  riigi  arengule  
kahjustavalt. Viimase  aastakümnendi  väitel  väljaarendatud  noortele  suunatud  teenuste 
pakett võib rahastuse vähenedes (või isegi katkedes) kaduda ning selle taasloomine nõuab 
oluliselt suuremat ressurssi, kui olemasoleva säilitamine.

http://www.ank.ee/?p=
http://www.enl.ee/


                                                                               

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Noorsootöötajate 
Ühendus ja UNICEF Eesti  tunnustavad kohalikke omavalitsusi, kelle töö tulemusel on Eesti 
Vabariigis arenenud kaasaegne ja toimiv noorsootöö.  Noorsootöö põhimõtted on avatus ja  
noorte kaasamine, mille järgimine on eriti  oluline keerulistel  aegadel.  Noorsootöötajad ja 
noored  mõistavad  praeguseid  ühiskonna  väljakutseid  ning  on  valmis  eelarve  kärbetele 
vaatamata tegema head tööd. Noorsootöö rahastamise lõpetamine toob tulevikus rohkem 
probleeme,  kui  praegu on võimalik  ette  näha.  Noorsootöö  katusorganisatsioonid  usuvad 
kohalike omavalitsuste juhtide pingutustesse, mis hoiavad ja säilitavad noorte jaoks olulist 
valdkonda. Noorsootööd toetavate kohalike omavalitsuste kohta on info kättesaadav Eesti 
Noorteühenduste Liidu kodulehel olevast andmebaasist: http://www.enl.ee/andmebaas.

Noortevaldkonna  katusorganisatsioonid  soovivad Haridus-  ja  Teadusministeeriumilt 
tõhusamat  tegevust  noorsootöö  seaduse  muudatuse  selgitamisel  ning  kohalike 
omavalitsuste  toetamisel  raskete  valikute  tegemisel.  Omalt  poolt  oleme  valmis  tegema 
selgitustööd noorsootöö sisu ja väljundite osas, et valdkonna üle otsustajad saaksid parema 
ülevaate nende otsuste tähendusest ja mõjust.
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