MÄÄRUS
18.06.2020 nr 1.1-1/20/20
Haridus- ja teadusministri 28. aprilli 2020. a
määruse nr 12 „COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse levikuga seotud kriisi
leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmed
haridus- ja noortevaldkonnas“ muutmine
Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.
Haridus- ja teadusministri 28. aprilli 2020. a määruses nr 12 „COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmed haridus- ja
noortevaldkonnas“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises
sõnastuses:
„(2) Käesolevas määruses reguleeritud taotleja, kes korraldab lühilaagrit või lühimalevat,
toetamise eesmärk on COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja
sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamine kuni 26-aastastele noortele, kellele pakutakse
täiendavaid arenguvõimalusi läbi lühiajaliste tegevuste lühilaagris või lühimalevas.“;
2) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:
„31. Nõuded taotlejale, kes korraldab lühilaagrit või lühimalevat
(1) Käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud toetust on õigus taotleda eraõiguslikul juriidilisel
isikul:
1) kes korraldab noortele laagrit, mille kestus on kolm kuni viis ööpäeva;
2) kes korraldab noortele päevalaagrit, mille kestus on minimaalselt kolm päeva;
3) kes korraldab noortele malevat, mille kestus on kolm kuni viis päeva või ööpäeva.
(2) Toetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
1) ta on tegutsenud vähemalt kuus kuud ning tema tegevusala on noorsootöö, sealhulgas
huvihariduse ja huvitegevuse korraldamine, noorte tervise edendamine, noorte
juhendamine ning õpetamine või nõustamine;
2) ta ei ole saanud ega taotle toetust samal eesmärgil teistest riigieelarvelistest meetmetest;
3) ta vastab käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktides 1-4 sätestatud tingimustele.“;
3) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:
„§ 41. Taotluse esitamine lühilaagri või lühimaleva korraldamise toetamiseks
(1) Käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud eesmärgil esitatud taotluse menetlemise korraldab
Haridus- ja Teadusministeerium.

(2) Taotleja esitab toetuse saamiseks taotluse ja põhjendab lühilaagri või lühimaleva pidamise
eesmärki seoses COVID-19 kriisiga.
(3) Taotlus esitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel avalikustatud elektroonilise
keskkonna kaudu hiljemalt 10. juuliks 2020. aastal.“;
4) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmiselt:
„(6) Haridus- ja teadusminister võib käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud eesmärgil
eraldada toetust:
1) püsilaagri või projektilaagri korraldamiseks juhul, kui laagri korraldamist on toetatud Eesti
Noorsootöö Keskuse korraldatud taotlusvooru „Noorte tervistav ja arendav puhkus“ kaudu;
2) maleva korraldamiseks juhul, kui maleva korraldamist on toetatud Eesti Noorsootöö
Keskuse korraldatud taotlusvooru „Malevasuvi 2020“ kaudu.
(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud toetuse eraldamisel ei kohaldata käesoleva
määruse §-des 3-41, § 5 lõigetes 1-5, §-s 51 ja §-des 6-7 sätestatut.“;
5) määrust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:
„51. Toetuse eraldamine lühilaagritele ja lühimaleva pidajatele
(1) Taotlejal on õigus lühilaagri või lühimaleva korraldamiseks saada toetust ühe osaleva noore
kohta maksimaalselt järgnevalt:
1) 40 eurot ööpäevas vastavalt kaasatavate noorte arvule lühilaagri või lühimaleva puhul, mis
hõlmab osalejate ööbimist;
2) 20 eurot päevas vastavalt kaasatavate noorte arvule lühilaagri või lühimaleva puhul, mis ei
hõlma ööbimist.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toetust on õigus kasutada lühilaagri või lühimaleva
korraldamise tegelike ja möödapääsmatute kulude katmiseks, mille sisse ei arvata inventari ja
muu põhivara soetamiseks tehtud kulusid.
(3) Kui taotleja taotleb lühilaagi või lühimaleva korraldamise eest toetust käesoleva paragrahvi
lõikes 1 määratud mahus, ning toetus ei kata lühilaagi või lühimaleva korraldaja tegelikke
kulusid, võib puudujääva osa ulatuses küsida osalemise eest tasu.
(4) Haridus- ja teadusminister otsustab käskkirjaga toetuse eraldamise või mitte eraldamise
käesoleva määruse § 5 lõikes 4 sätestatud alustel.
(5) Eraldatud toetust on taotlejal õigus kasutada kuni 31. detsembrini 2020.“.
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