
 

Eesti Noorteühenduste Liidu seisukoht Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 

muutmise seaduse eelnõu 741SE osas 

Kinnitatud Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse poolt juhatuse otsusega 24.11.2014. 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuga 741 SE (edaspidi eelnõu) 

kavandatakse muuta Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 47 lõike 1 

kolmandat lauset ja lisada sinna sõnad „ja noortevolikogu“ andes seadusliku õiguse igale 

noortevolikogu liikmele kuuluda vähemalt ühte volikogu poolt moodustatud komisjoni.  

 

Eesti Noorteühenduste Liit (edaspidi ENL) eelnõu ei toeta. Seda eelkõige järgmistel põhjustel: 

1. Kohalikud omavalitsused, kes on kasutanud Noorsootöö seaduse § 9 lõikes 1 sätestatud 

võimalust moodustada valla- või linnavolikogu juurde noortevolikogu, kaasatakse noori 

kohalikku elu puudutavatesse otsustusprotsessidesse eeskätt sama paragrahvi lõikes 3 

sätestatud alustel. Juba täna osalevad mitmete volikogude komisjonide liikmetena 

noortevolikogu liikmed: näiteks Tallinna noortevolikogu liige kuulub Tallinna volikogu 

haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu; Viljandi noortevolikogu liige kuulub Viljandi 

volikogu kultuuri- ja noorsootöö komisjoni; Antsla valla noortevolikogu liikmed kuuluvad 

Antsla volikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni, haridus- ja kultuurikomisjoni ning 

majanduskomisjoni; Noarootsi valla noortevolikogu liige kuulub Noarootsi volikogu 

sotsiaaltöö komisjoni. Antud nimekiri pole lõplik. 

 

2. Ametnike, noorsootöötajate ja noorte teadmisi osalusvõimalustest kasvatab ning soodustab 

noorte kaasamist ENL koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse ning Haridus- ja 

Teadusministeeriumiga lähtudes mh noorsootöö korraldamise põhimõtetest1 ja 

Noortevaldkonna arengukavast 2014-2020.  ENL, tõdedes, et Eestis on seadusloome 

tasandil loodud head võimalused noorte kaasamiseks noori mõjutavate otsuste 

väljatöötamisse, kuid sellest hoolimata ei osale noored teadlikult poliitika kujundamisel, 

mille põhjuseks võib olla ametnike ja noorte vähesed teadmised osalusvõimalustest ning 

ametnike passiivsus noorte kaasamisesse, arendab osaluskogusid ja osalusvaldkonda. 

Lisaks ENLi tegevustele on ka Riigikogu menetluses oleva seaduseelnõu 703 SE2 

oodatavaks mõjuks noorte teemade tõusmine senisest rohkem ühiskondlikku fookusesse, 

samuti noorte huvi kasv poliitika, riigi ja kohaliku omavalitsuse arengu suhtes. Leiame, et 

eelnõuga 703 SE on noorte poliitikasse kaasamise ning noortes poliitika vastu huvi 

kasvatamise eesmärke juba arvestatud. Valimisea langetamine on universaalne lahendus, 

                                                           
1 Noorsootöö seadus (RT I, 29.06.2014, 43) § 4 lõige 2 
2
 Eelnõu sisu on valimisea langetamine kohalike omavalitsuste valimistel 18-lt eluaastalt 16-le. 



 

mis mõjub kõikidele noortele ühtlaselt, aitab kaasa noorte kaasamisele ühiskonnaellu ja 

valmistab noori täisväärtuslikeks kodanikeks.  

 


