
 
 
 
Erakondade valimislubadused 2023 Riigikogu valimistel noortevaldkonnas  
 
 
Sotsiaaldemokraadid 

 
• Seome lasteaiaõpetaja, huvihariduskoolide õpetajate ja noorsootöötajate palga õpetajate palgakasvu kokkuleppega ning maksame 

selleks omavalitsustele piisavat riigitoetust. 
• Kolmekordistame kohalikele omavalitsustele suunatud huvihariduse fondi, suurendades seeläbi regulaarse ja mitmekesise huvihariduse 

kättesaadavust. 
• Maksame kvalifitseeritud noortetreenerile vähemalt Eesti keskmist palka. 
• Loome võimalused, et igal noorel, olenemata elukohast ja vanemate sissetulekust, oleks võimalik osaleda vähemalt ühes sporditrennis. 
• Käivitame koostöös Kaitseliiduga arutelu noorteorganisatsioonide töö tõhustamiseks ja võimalikuks ühendamiseks. 
• Seome piirkonnad, milles eestikeelne elanikkond on vähemuses, teiste Eesti kohtadega eestikeelsete võrgustike kaudu, nt laste ja 

noorte üle-eestilise tegevuse ja õpilasvahetuste, erialase ühistegevuse ja avaliku sektori vahetusprogrammi abil. 
• Suurendame noorte, eakate ja eesti keelest erineva kodukeelega inimeste poliitikas ja ühiskonnaelus osalemist ning arendame välja 

mudelid nende paremaks kaasamiseks. 
• Tagame igale lapsele lasteaialapsest gümnaasiumiõpilaseni ühe tasuta huviringi. 

 
Keskerakond 
 

• Oluline on pöörata tähelepanu noorte vaimsele tervisele ning toetada igakülgselt liikumisharrastustega tegelemist ning sportlike 
eluviiside väljakujunemist. 
 



 
 
Noored 
 

• Langetada kandideerimisiga Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel 18. eluaastale. 
• Võimaldada igale üldhariduskooli õpilasele üks tasuta spordi- või huvialaring oma kooli juures ning pakkuda vähekindlustatud lastele 

võimaluse osaleda tasuta suvelaagrites. 
• Toetada noorte teadlikkust liikumise vajalikkusest ning arendada liikumisharrastuse kättesaadavust igas piirkonnas. 
• Seada riigi fookusse noorte vaimne tervis. Tagame vajalike tugiteenuste kättesaadavuse, rahastuse ja kvaliteedi. 
• Suurendada noortevolikogude ja noorteühenduste rolli ühiskonnas läbi laiema kaasatuse. 
• Tagada igale noorele võimalus saada noorsoo-, tugi- ning karjäärinõustaja teenust. Aitame kohalikel omavalitsustel arendada mobiilse- 

ja tänavanoorsootöö teenust, et pakkuda riskinoortele arenguvõimalusi neile turvalises keskkonnas. 
• Toetada õpilasmaleva tegevuse laiendamist, et pakkuda rohkematele noortele töövõimalusi. Kaasame noori vabatahtlikku töösse. 
• Suurendada koostööd erinevate ametkondade, sh kohalike omavalitsuste vahel, et ennetada alaealiste õigusrikkumisi. Tagame 

erinevate programmide stabiilse rahastuse, et aidata seadusega vastuollu läinud noori. 
• Tõsta kutsekvalifikatsiooniga treenerite palka, võrdsustades nende palgad vähemalt õpetajate miinimummääraga. 
• Sporditaristu rajamisel arvestada nii tippsportlaste, noorte kui ka vanemaealiste vajadustega. 
• Avada koolide välispordirajatised avalikus kasutamiseks. Avaliku sektori rahaga rajatud sporditaristu peab saama maksimaalse 

kasutuse. 
• Soodustada ekstreemspordialade arengut Eestis, et edendada harrastussporti noorte seas ning toetada professionaalsete 

ekstreemsportlaste püüdlusi saavutamaks rahvusvaheliselt häid tulemusi. Loome programmi koostöös erasektoriga ekstreemhallide 
rajamiseks Eesti eri piirkondadesse. 

• Laiendada Eesti Olümpiakomitee projekti «Sport kooli!“, eesmärgiga suurendada noorte huvi spordi ja liikumise vastu. 
• Toetada aktiivsete tööturumeetmete ja noorsootöö abil mittetöötavate ning mitteõppivate noorte (NEETnoorte) tööellu suunamist. 
• Tagada riigi ja kohalike omavalitsuste koostöös huvikooli õpetajate ja treenerite palgatõus. Seome huvihariduse ja treenerite palgad 

õpetaja alampalgamääraga. 
• Väärtustada huvijuhte õpetajatega võrdselt. 

 



 
 

• Tõsta õpetajate keskmine palk lähiaastatel 3000 euroni ning suurendada riigi ja omavalitsuse koostöös teiste haridustöötajate palkasid, 
hoides need konkurentsivõimelisena võrreldes Eesti keskmise palgaga. 

• Laiendada Kultuuriranitsa programmi, suurendades toetust iga õpilase kohta 60 euroni. Kõikidel lastel on võimalus läbi Kultuuriranitsa 
programmi osaleda kultuuriüritustel, näitustel, teatrietendustel sõltumata nende perekondade rahalistest võimalustest ning 
regionaalsest eripärast. 

 
Isamaa 
 

• eraldab vahendid huvikoolide õpetajate palgatõusuks, makstes selleks riigipoolset palgatoetust analoogiliselt treenerite ning laulu- ja 
tantsukollektiivide juhtide palgasüsteemile; 

• arendab lapses ja noores tööharjumust koostöös koolide tööõpetuse valdkonna, huvijuhtide ja ettevõtjatega; soodustab lastele töö 
pakkumist suveperioodil, otsides võimalusi talupidajate kaasamiseks ja lastelaagrite sidumiseks maaettevõtlusega; 

• võimaldab mitmekülgset huviharidust; 
• toetab tingimuste loomist mitmekülgseks kultuuri- ja huvitegevuseks kõikjal Eestis ning täiendab vajadusel rahva- ja kultuurimaju ning 

huvitegevuse korraldust puudutavat õiguslikku raamistikku; 
• aitab kaasa rahvuslike väärtuste kinnistumisele ühiskonnas läbi mitmekülgse haridusvõrgu; 
• parandab riigikaitsealaste laste- ja noorsooprogrammide kättesaadavust üle Eesti; 
• loob lapssportlaste toetuskeskused piirkondlike spordiliitude juurde üle Eesti ja tagab nende kaudu talendikamate laste toitlustuse, 

spordimeditsiini teenused ja esimese treeneri lisatasu; 
• loob koostöös Kaitseliidu ja kohaliku kogukonnaga maakondadesse noorte kaitsetahte keskused; 
• toetab alaealiste õigusrikkumiste ennetamiseks nende suuremat kaasamist huvitegevussetoetab alaealiste õigusrikkumiste 

ennetamiseks nende suuremat kaasamist huvitegevusse. 
 
 
 



 
 
Eesti 200 
 

• Anname noortevolikogudele hääle volikogus. Noortevolikogudele anname õiguse esitada volikogu menetlusse eelnõusid ning 
volikogule kohustuse küsida noortevolikogu arvamust üldhariduse ja noorsootöö teemadel. 

• Alandame valimisõiguse vanuse piirmäära Riigikogu valimistel 16. Eluaastani. 
• Kutsume ellu noorte levimuusika toetamise programmi. 
• Tagame kõikidele haridus- ja noorsootöötajatele väljaõppe vaimse tervise esmaabi pakkumiseks. 
• Võimendame muuseume elavate mäluasutustena. Toetame üle-eestilise muuseumide kui huvihariduse ja õppeprogrammide pakkujate 

süsteemi. 
• Juba järgmisel aastal peab hea kooliõpetaja saama 3000 eurot palka. Selleks suurendame koolide palgafondi mahtu, mis võimaldab 

maksta kõrgemat tasu väga hea professionaalse tasemega õpetajatele. Hoolitseme selle eest, et lasteaiaõpetajate ja huvihariduse 
õpetajate palgad suureneks samas suurusjärgus. 

• Kutsume ellu loodusteadus- ja tehnikahuvihariduse sihttoetused. Loome ja rakendame huvihariduse kvaliteedistandardi. Toome 
huviharidusse lisaraha. 

 
Rohelised 
 

• Toetame huviõppe ja täiskasvanuõppe toimumist üldhariduskoolides. 
• Toetame laste ja noorte loodusainete ja leiutamisringe üle riigi. 
• Tagame igale lapsele ja noorele juurdepääsu mitmekülgsele ja kvaliteetsele kultuurile nii tegija kui ka osasaajana. 
• Seame sisse Noorte Kultuuripassi, mille väärtus on vähemalt 400 eurot igale 18-aastaseks saanud noorele, kes võib toetust kasutada 

kuni 21-aastaseks saamiseni erinevate kultuuriürituste ja teenuste tarbimiseks, raamatute ostmiseks Eestis. 
• Anname lastele suurema õiguse olla ärakuulatud ning osaleda ühiskonna kujundamisel, edendame laste ja noorte osalemist ning 

kaasamist erinevates otsustusprotsessides ja -keskkondades. 
 



 
 

• Langetame Riigikogu valimisea 16 eluaastale. Sarnaselt võimalusega kaasa rääkida kohalikul tasemel, soovime kaasata noored ka 
Riigikogu valimistesse. 

• Langetame kandideerimisõigusliku ea nii Riigikogu kui ka Euroopa Parlamendi valimistel 18 eluaastale. 
• Kaasame kohalikke noori valitsemisse, andes noortevolikogudele võimaluse osaleda KOV volikogu töös hääleõigusliku esindajaga. Nii 

loome tulevikku vaatava ja sellega arvestava, noori kaasava seadusloome mudeli. Vajalik on moodustada noorte rakkerühm eesmärgiga 
hinnata strateegiate ja loodava seadusloome pikaajalist mõju, lähtudes noorte perspektiivist. Lisaks toetame noorte kaasatust kohaliku 
tasandi otsustusprotsessidesse, luues iga omavalitsuse juurde toimiva noortele suunatud osalusvormi. 

• Kaaseme noori volikogu haridus, kultuuri ja noorsootöö komisjonide töösse. Oluline on koostöö omavalituse ja õpilasomavalitsuste 
vahel. 
 
Huviharidus 

 
• Anname igale lapsele ja noorele võimaluse tasuta osaleda vähemalt ühe huvikooli või -ringi tegevuses. 
• Soodustame kogupäevakoolide levikut. 
• Lõimime koolid, raamatukogud ja kogukonnakeskused huvihariduse/mitteformaalhariduse võrgustikuks. 
• Keskendume tervist toovale kehakultuurile ja igapäevase liikumiskultuuri arendamisele, et liikumine värskes õhus ja looduses oleks 

meie lastele kättesaadav. 
 
EKRE 
 

• Laste ja noorte kultuuri- ja huvitegevuse rahastamisega tagab riik igale noorele soodsa ligipääsu teda köitvale huvialale. 
 

• Peame vajalikuks käivitada riiklik investeeringuprogramm igasse maakonnalinna nüüdisaegse spordikeskuse rajamiseks ja spordi 
propageerimiseks. Toetame matka- ja spordiradade ehitamist ning laste ja noorte sporditegevust. Loome tasuta huvialaringide ja 
treeninguvõimaluste võrgustiku. 

• Populariseerime Kaitseliidu noorteorganisatsioone ja Naiskodukaitset. 



 
 

• Tõstame õpetajate ja kultuurivaldkonnas töötavate inimeste palkasid. 
 
 
Reformierakond 
 

• Kaitseliidu mittesõjalist tegevust toetatakse riigieelarvest. Lisaks tuleb arendada Naiskodukaitset ja noorsootööd. 
• Toetame riiklike õppekavade kaasajastamist, lõimides üldhariduse noorsootöö, huvi- ja kutseharidusega. 
• Õpilaste annete süsteemne arendamine. Selleks on vaja rakendada annete märkamise ja arendamise süsteemi. Annete arendamisel on 

oluline roll huviharidusel. 
 

Haridus ja noored 
• Laiendame vaimse tervise esmaabi koolituste kättesaadavust nii noorte inimestega töötajatele kui ka teismelistele. 
 

 
Parempoolsed 
- 
  


