Seletuskiri
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“ muutmise eelnõu juurde
1. Sissejuhatus ja eesmärk
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“ (edaspidi määrus) eesmärk on toetada haridus- ja noortevaldkonnas
tegutsevaid eraõiguslikke juriidilisi isikuid COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse
levikuga seotud mõjude leevendamisel.
COVID-19 seotud kriis on mõjutanud noorte võimalusi osaleda arendavates tegevustes, kuna
noorsootöö teostajate võimekus on langenud. Sellest tulenevalt on kavandatud toetada COVID19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju
leevendamiseks kuni 26 aastastele noortele laagrite ja malevate korraldamist 2020. aastal, mille
sisuks on noorsootöö, sealhulgas huvihariduse ja huvitegevuse ning töökasvatuse pakkumine
erinevatel eesmärkidel. Näiteks keelekümblus, integratsioon, vaimse ja füüsilise tervise
toetamine või muu noorte vajadusest lähtuv arendav ja noorte ühistegevust toetav eesmärk.
Eeltoodust tulenevalt toetatakse käesoleva määrusega reguleeritavate tingimustega taotlejaid,
kes korraldavad lühilaagreid ja lühimalevaid. Lühilaagi all peetakse silmas laagrit, mille kestus
on kolm kuni viis ööpäeva ning päevalaagrit, mille kestus on minimaalselt kolm päeva ning kus
ei toimu ööbimist. Lühimaleva all peetakse silmas malevat, mille kestus on kolm kuni viis päeva
või ööpäeva ning kus korraldatakse noorte konkurentsivõimet arendavaid töökasvatuslikke
tegevusi, mis ühildavad töötamise ja noorsootöö võimalused ning mille eesmärgiks on noorte
konkurentsivõime tõstmine noore tööalaste oskuste ja teadmiste arendamise kaudu.
Lisaks eelnevale on määrust täiendatud regulatsiooniga püsi- ja projektilaagrite ning maleva
korraldamise toetamiseks juhtudel, mis on seotud 2020. aastal Eesti Noorsootöö Keskuse välja
kuulutatud taotlusvoorudega. Täpsemalt puudutavad need noorte püsi- ja projektilaagreid ning
malevaid, mida on rahastatud koondprojektide „Noorte tervistav puhkus“ ning „Malevasuvi
2020“ kaudu. Eeltoodud projekte rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt
hasartmängumaksust laekuvate vahendite arvelt.
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna
peaekspert Aare Vilu (tel: 735 0218; aare.vilu@hm.ee), õigusosakonna jurist Sander Pelisaar
(tel: 735 0261; sander.pelisaar@hm.ee) ja õigusosakonna õigusnõunik Kadi Mölder (tel: 735
0234; kadi.molder@hm.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu punktiga 1 täiendatakse §-s 2 toetusmeetme eesmärki.
Toetusmeetme eesmärki täiendatakse eesmärgiga toetada laagrite ja malevate korraldajaid, kes
pakuvad COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva
eriolukorra mõju leevendamiseks kuni 26 aastastele noortele täiendavaid arenguvõimalusi läbi
lühiajaliste tegevuste laagris ja malevas.
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Eelnõu punktiga 2 täiendatakse määrust §-ga 31, millega määratletakse lühilaagri või
lühimaleva korraldamise toetuse saamiseks taotlejale esitatavad nõuded.
Regulatsiooni kohaselt on lühilaagri või lühimaleva jaoks ette nähtud toetust õigus taotleda
eraõiguslikul juriidilisel isikul, kes korraldab noortele laagrit, mille kestus on kolm kuni viis
ööpäeva või kes korraldab päevalaagrit, mille kestus on minimaalselt kolm päeva ja kus ei
toimu ööbimist ning malevat mille kestus on kolm kuni viis päeva või ööpäeva.
Samuti on eelnõu kohaselt täpsustatud tingimused, millele taotleja peab vastama. Lisaks
nõudele, et toetust taotlev eraõiguslik juriidiline isik on tegutsenud vähemalt kuus kuud ning
tema tegevusalaks on noorsootöö, sealhulgas huvihariduse ja huvitegevuse korraldamine,
noorte tervise edendamine, noorte juhendamine ning õpetamine või nõustamine, ei tohi taotleja
suhtes olla algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist
pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti ning taotlejal ei ole kehtivat
äriregistrist kustutamise hoiatust. Samuti peab toetuse taotlejal puuduma maksuvõlg riigi ees
või maksuvõla tasumine ajatatud, tal puuduvad esitamata majandusaasta aruanded ning
puuduvad riigi ees varasemalt täitmata kohustused. Riigi ees täitmata kohustustena on eelnõu
kontekstis silmas peetud nii täitmata rahalisi kohustusi kui ka näiteks mõne eelneva
rahastamismeetme kasutamise aruande õigeaegselt mitteesitamist. Samuti peab toetuse taotleja
tagama, et ei ole saanud ega taotle toetust samal eesmärgil teistest riigieelarvelistest meetmetest.
Lisaks tuleb silmas pidada, et nii lühilaagri kui lühimaleva korraldamisel kehtivad mitmed
kohustused, millega peab taotleja arvestama.
Toetuse saajal on kohustus tagada, et noortega ei töötaks isikud, kellele on kehtestatud
lastekaitseseaduse § 20 kirjeldatud piirangud ning et noorte juhendajatel on oskused ja
pädevused noortega lühilaagrites või lühimalevas töötamiseks. Noorte juhendajatena tuleb
eelistada juhendajaid, kes töötavad kas noorsootöötaja, huvikooli õpetajana, huvijuhina,
treenerina, haridus sh noorte keeleõpe, sotsiaaltöö, tervishoiu-, noorte nõustaja või
sotsiaaltöötajana.
Toetuse saajal on kohustus tagada, et lühilaagri või lühimaleva tegevuste läbiviimisel on
tagatud osalejate turvalisus ja heaolu ning et noorte toitlustamine ja ööbimine on korraldatud
nimetatud tegevusteks luba omavate teenuse pakkujate juures või muul viisil (nt koolide
sööklad ja õpilaskodud). Tegevuste läbiviimisesse peab olema kaasatud nõutav arv
täiskasvanud juhendajaid, st minimaalselt üks täiskasvanu 151 noore kohta.
Lisaks määruses reguleeritud kohustustele tuleb toetuse saajal järgida ka COVID-19 haigust
põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduses nr
172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike
koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ kehtestatud nõudeid.2
Ühtlasi on toetuse saajal kohustus teavitada lühilaagri või lühimaleva toimumise asukohast
KOVi, mille territooriumil tegevused läbi viiakse ning määrata lühilaagri või malevarühma
vastutav kontaktisik, et lapsevanematel (ja asendusperedes või -hooldusel olevate noorte puhul
KOVi sotsiaaltöötajal ja lähetanud asenduskodu personalil), kelle noored lühilaagris või
lühimalevas osalevad, oleks võimalus korraldajatega kontakti saada. Tegevuste toimumise koha
1
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ja kontakti avalikustamine on oluline, et vajadusel oleks päästeteenistustel võimalik reageerida
ning laagri või maleva juhatajal saada ühendust lapsevanematega.
Eelnõu punkti 3 täiendatakse määrust §-ga 41 taotluste esitamise regulatsiooniga.
Toetuste menetluse korraldab Haridus- ja Teadusministeerium. Taotleja esitab toetuse
saamiseks taotluse ja põhjendab lühilaagri või lühimaleva pidamise eesmärki seoses COVID19 kriisiga.
Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt 10. juuliks 2020. a ja seda tuleb teha Haridusja Teadusministeeriumi veebilehel avalikustatud elektroonilise keskkonna kaudu.
Eelnõu punktiga 4 täiendatakse kehtiva määruse § 5 lõigetega 6 ja 7 ning lisatakse COVID19 kriisi leevendamiseks mõeldud toetusmeetmesse laagrid, millel on tegevusluba 2020. aastal
laagri korraldamiseks ja mis on kvalifitseerunud 2020. aastal ka vastavale toetusele ning
malevad, mis on 2020. aastal saanud Eesti Noorsootöö Keskuse (edaspidi ENTK) positiivse
rahastamisotsuse.
Koondprojekte „Noorte tervistav ja arendav puhkus“ ja „Malevasuvi 2020“, millest laagreid ja
malevaid toetatakse, rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt hasartmängumaksust
laekuvate vahendite arvelt. Hasartmängumaksu laekumine on seoses kriisiga oluliselt langenud,
samas on pärast pingelist distantsõppe perioodi eriti oluline noorte vaimse ja füüsilise tervise
ning sotsialiseerumise toetamiseks vajalikud tegevused kindlasti suvel toimuksid.
Laagritele ja malevatele toetuse eraldamiseks ei korraldata eraldi taotlusvooru. Haridus- ja
teadusministril on alus toetuse eraldamiseks juba selle kaudu, et 2020. aasta taotlusvoorudes on
vastavalt „Noorte tervistav ja arendav puhkus“ laagrid ja „Malevasuvi 2020“ malevad saanud
positiivsed rahastamisotsused. Seega eeskätt on toetusmeetme eesmärk katta 2020. a
hasartmängumaksu alalaekumisega seotud puudujääk, et laagrid ja malevad 2020. aastal
kindlasti esialgu planeeritud mahus toimuksid.
Projektide aruandlus toimub vastavalt ENTK poolt eraldatava toetuse eraldamise kokkuleppele.
Aruandluse dubleerimise vältimiseks ei kohaldata laagritele ja malevatele toetusmeetme
määruses sätestatud aruandluse korda.
Eelnõu punktiga 5 täiendatakse määrust §-ga 51, millega kehtestatakse lühilaagrite ja
lühimaleva pidajatele toetuse eraldamise tingimused.
Eelnõuga määratletakse toetuse suuruse arvestus ja abikõlblikud kulud. Taotlejal on võimalik
lühilaagri või lühimaleva korraldamiseks saada toetust kuni 40 eurot ühe osaleva noore kohta
ööpäevas, juhul kui laagris ja malevas osalevatele noortele korraldatakse ka ööbimine.
Lühilaagris, milles ei toimu ööbimist, eraldatakse toetust 20 eurot osaleva noore kohta päevas
vastavalt kaasatavate noorte arvule.
Kriisi mõju on suurem haavatavamate noorte gruppidele nagu erivajadustega, asenduskodude,
vähekindlustatud ja paljulapseliste perede või linnakeskustest eemal elavatele noortele. Samuti
on kriis mõjutanud lapsevanemaid, kel töö kaotuse või sissetulekute vähenemise tõttu ei ole
võimalik laagri või maleva osalustasusid maksta. Seetõttu eelistatakse toetuste eraldamisel
taotlejaid, kes kaasavad lühilaagritesse eelviidatud sihtgruppi kuuluvaid noori.
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Kui taotleja taotleb lühilaagi või lühimaleva korraldamise eest toetust § 51 lõikes 1 määratud
mahus, ning toetus ei kata lühilaagi või lühimaleva korraldaja tegelikke kulusid, võib
puudujääva osa ulatuses küsida osalemise eest tasu. Tegelikke kulisid kontrollitakse
aruandluses.
Toetust võib kasutada vaid lühilaagri korraldamiseks vajalike ja möödapääsmatute kulude
katmiseks, näiteks noorte majutus- ja ööbimiskulude ning toitlustuskulude katmiseks, samuti
noortega töötavate isikute palgakuludeks. Toetust võib kasutada ka lühilaagri või lühimaleva
korraldaja poolt organiseeritud transpordi korraldamiseks lühilaagrisse või lühimalevasse ja
tagasi. Toetust ei või kasutada inventari ja muu põhivara soetamiseks.
Malevlaste tööandjal tuleb noorega sõlmida tööleping. Palga maksmisel arvestatakse vähemalt
2020. aasta tunnitasu alammääraga 3,48 eurot. Käesolevas määruses reguleeritud toetust
malevlastele palga maksmiseks ei ole lubatud kasutada ning töötundide pikkus, makstav palk
ja päevade arv peab olema kooskõlas töölepingu seadusega. Maleva korraldamiseks tuleb
töövahendid tagada tööandja poolt.
Toetuse eraldamine ja mitte eraldamise otsustab haridus- ja teadusminister käskkirjaga. Otsus
toetuse mitte eraldamiseks on õigus teha neil juhtudel, kui taotleja või taotlus ei vasta määruses
sätestatud tingimustele.
Taotlejal on õigus eraldatud toetust kasutada kuni 31. detsembrini 2020. a.

Toetuse aruandlus ja toetuse tagasinõudmine toimub kehtiva määruse § 6 ja § 7 kohaselt.
Toetuse saajal on kohustus esitada toetuse kasutamise kohta aruanne toetuse rahuldamise
otsuses märgitud kuupäevaks.
Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus toetus taotlejalt tagasi nõuda, kui toetuse saaja on
esitanud taotlemisel ebaõigeid andmeid või ebaõiget teavet või toetuse eraldamise aluseks
olevaid andmeid või teavet varjanud. Samuti juhul kui toetuse saaja pole esitanud aruannet
toetuse rahuldamise otsuses märgitud kuupäevaks või juhul, kui toetuse saaja suhtes algatatakse
toetuse kasutamise perioodil pankroti- või likvideerimismenetlus.
Riigiabi analüüs
Riigiabi reeglistiku eesmärk on välistada igasugune Euroopa Liidu (EL) siseturu kaitset
kahjustav ja konkurentsi moonutav abi ettevõtjatele riigi poolt, mis on keelatud. Vastavalt ELi
toimimise lepingu artikkel 107 lõikele 1 on igasugune liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest
ükskõik missugusel kujul antav abi, mis kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi,
soodustades teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist, ühisturuga kokkusobimatu niivõrd,
kuivõrd see kahjustab liikmesriikide vahelist kaubandust.
Otsustamisel, kas tegemist on riigiabiga, tuleb toetusmeedet hinnata 5 kriteeriumi alusel:
1) abi antakse riigi, linna või valla vahenditest;
2) abi antakse ettevõtjale;
3) abimeetmel on valikuline iseloom;
4) abimeede annab abi saajale majandusliku eelise;
5) abimeede moonutab või võib moonutada konkurentsi ja kahjustab kaubandust Euroopa
Liidu riikide vahel.
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Üksnes juhul, kui abi vastab kõigile kriteeriumile, on tegemist riigiabiga.
1. Abi antakse sekkumisega riigi poolt või riigi ressurssidest
Riigiabiks loetakse neid eeliseid, mis tulevad otseselt või kaudselt riigi ressurssidest.
Käesoleval juhul eraldatakse toetus riigieelarvest ehk riigi ressurssidest. Seega kriteerium on
täidetud.
2. Abi antakse ettevõtjale
Euroopa Kohtu praktika järgi tuleb ettevõtjateks lugeda kõiki üksusi, mis tegelevad
majandustegevusega. Seejuures ei ole oluline nende üksuste õiguslik seisund ega rahastamise
viis. Määrav on vaid asjaolu, kas faktiliselt tegeletakse majandustegevusega.3
Riikliku haridussüsteemi raames korraldatavat ja riigi järelevalve all olevat riiklikku
haridusteenust loetakse üldiselt mittemajanduslikuks tegevuseks. Riikliku hariduse
mittemajanduslikku iseloomu ei mõjuta põhimõtteliselt asjaolu, et õpilastel või nende
vanematel tuleb mõnikord tasuda õppemaksu või sisseastumismakse, mis aitavad kanda
süsteemi toimimiskulusid, kuna sellised rahalised panused katavad sageli vaid murdosa teenuse
tegelikest kuludest ja neid ei saa lugeda tasuks osutatud teenuse eest.4
Samas on Euroopa Komisjon 2018. a asjas SA.43700 selgelt välja öelnud, kui suurt tasu saab
mittemajanduslik haridusasutus küsida ilma, et ta muutuks ettevõtjaks ja oleks allutatud riigiabi
reeglitele. Üksnes sellise haridusasutuse puhul, kelle tegelikest kuludest kaetakse üle 50%
kasutajate tasudega või muudest kaubanduslikest vahenditest, on tegemist ettevõtjaga, kes allub
riigiabi reeglitele. Seega on suure osa toetuse saajate puhul tegemist haridusasutustega ning
üksnes nende puhul, kelle kuludest üle 50% kaetakse mitte avalikest vahenditest, on tegemist
ettevõtjatega.
3. Abimeetmel on valikuline iseloom
Riigiabil on valikuline iseloom, mis mõjutab abi saavate ettevõtjate ja nende konkurentide
vahelist tasakaalu. Antud juhul saavad abi taotleda kõik haridus- ja noortevaldkonnas
tegutsevad eraõiguslikud juriidilised isikud, kes vastavad määruses toodud tingimustele ning
kellel on tekkinud eriolukorra tõttu vältimatud kulud. Kuna tegemist on toetusega üksnes teatud
sektorile, on valikulisuse kriteerium täidetud.
4. Abimeede annab abi saajale majandusliku eelise
Eelis on iga majanduslik kasu, mida ettevõtja ei oleks saanud tavalistes turutingimustes, st riigi
sekkumiseta.5 Haridusasutuste puhul, kes ei ole ettevõtjad, majanduslikku eelist ei esine.
Ettevõtetele ehk haridusasutustele, kelle tegelikest kuludest kaetakse üle 50% kasutajate
tasudega või muudest kaubanduslikest vahenditest, võib toetus anda majandliku eelise, kuna
see parandab tema finantsseisundit, mis on tekkinud eriolukorrast tulenevalt. Seega kriteerium
on osaliselt täidetud.
3

Komisjoni 19.07.2016 teatis riigiabi mõiste kohta ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses, p 8.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN
4
Samas p-d 28 ja 29
5
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas SFEI ja teised, C-39/94, punkt 60. Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas Hispaania
vs komisjon, C-342/96, punkt 41.
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5. Abimeede moonutab või võib moonutada konkurentsi ja kahjustab kaubandust Euroopa
Liidu riikide vahel
Euroopa Komisjon on mitmel juhul leidnud, kui tegevusel on konkreetsete asjaolude tõttu
üksnes kohalik mõju, ei mõjutanud see liikmesriikidevahelist kaubandust.6 Kohalikku mõju
võib eeldada, kui toetus ei mõjuta üldse või mõjutab üksnes vähesel määral konkureerivate
ettevõtjate otsust samas piirkonnas teenust osutada või tegevust alustada. Käesoleval juhul on
toetuse andmise eesmärk toetada haridus- ja noortevaldkonnas tegutsevaid eraõiguslikke
juriidilisi isikuid COVID-19 levikuga seotud mõjude leevendamisel. Ei saa kuidagi väita, et
toetuse eesmärk mõjutaks konkureerivate ettevõtjate otsust Eestis teenust osutada või tegevust
alustada. Samuti tuleb märkida, et toetus ei meelita juurde isikuid (lapsi, noori) teistest
liikmesriikidest, et hakata just seetõttu tarbima toetust saavate Eesti haridus- ja
noortevaldkonnas tegutsevate haridusasutuste/ettevõtjate teenust. Seega tegemist on kohalikku
mõju omava meetmega. Eeltoodust tulenevalt ei ole antud kriteerium täidetud.
Seega määruse alusel antav toetus ei vasta kõigile viiele riigiabi kriteeriumile ja vastavalt ELi
toimimise lepingu artikkel 107 lõikele 1 ei ole toetuse andmise puhul tegemist riigiabiga.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega.
4. Määruse mõjud
Määruse jõustumisel on võimalik sarnaselt teiste eraõiguslike noortevaldkonnas tegutsejatega
toetada neid isikuid, kes korraldavad laagreid ja malevaid.
Toetusmeetme mõju noorte osalusvõimaluste suurendamisele on potentsiaalselt suur, kuna
toetuse suuruse arvestamisel on lähtutud senistest laagri ja maleva korraldamise kuludest ning
arvestades, et taotlejal on võimalik kogu vajalik korralduskate saada antud meetmest, siis on
võimalik tegevustesse kaasata noori, kelle vanematel ei oleks võimalik kas töökaotuse või
sissetulekute vähenemise tõttu oma pere laste eest osalustasusid maksta.
Täiendavate laagrite ja malevate korraldajate toetamine võimaldab seega suuremale arvule
noortele suve aktiivselt sisustada. Lühilaagrite ja lühimalevate formaat võimaldab korraldajatel
neid kiiremini ja plaaniväliselt ette valmistada ja läbi viia, mistõttu on toetus suunatud neile
laagrite ja malevate korraldajatele, mis ei ole saanud tuge noorte püsi- ja projektlaagrite ning
malevate iga-aastasest toetusmeetmest.
Haridus- ja Teadusministeeriumile laekub hasartmängumaks summas, mille suurus vastab
10,1% hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest ning millest 34% eraldatakse Haridus- ja
Teadusministeeriumi strateegilistele partneritele, 11% noortevaldkonna projektikonkursside
korraldamiseks, 8% malevate ja 47% laagrite toetamiseks. Hasartmängumaksuga
maksustamise perioodi 2020. a märts kuni mai eriolukorrast tingitud laekumiste vähenemine
mõjutab ministeeriumi võimekust täita ajavahemikule 2020. a aprill kuni juuni planeeritud
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kohustusi, sealhulgas on väga suure mõju all suvisele koolivaheajale planeeritud laagrite ning
malevate riigipoolne toetus.
Laagrite ja malevate tegevused toimuvad ajavahemikul juuni kuni august, millest tulenevalt on
aasta esimese kuue kuu hasartmängumaksu laekumised suunatud laagrite ja malevate toetuseks,
et tegevuste toimumise ajaks oleks laagrite ja malevate korraldajatega sõlmitud lepingutega
võetud kohustused täidetud. Laagrite ja malevate korraldajatega on sõlmitud lepingud, millega
võetud kohustuste täitmiseks Haridus- ja Teadusministeeriumil eriolukorra tõttu langenud
hasartmängumaksu laekumise summast võimekust ei ole.
Märtsis kehtestatud eriolukorra mõjul laekus aprillis ministeeriumi eelarvesse
hasartmängumaksu vahendeid 28% prognoositust vähem. Arvestades, et eriolukord mõjutas
märtsikuud ainult poole kuu ulatuses, on eeldatav, et järgnevatele kuudele on mõju on suurem
ning mais ja juunis jääb ministeeriumi eelarvesse laekumata vähemalt 37% prognoositud
summast.
5. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja määruse rakendamise eeldatavad
tulud
Määruse rakendamisega lisatulusid ei kavandata. Määruse rakendamiseks vajalikud rahalised
vahendid 15 miljonit eurot on kavandatud Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvesse.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine
Kuivõrd eelnõu puudutab Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala, siis määrust
kooskõlastamisele ei saadeta. Kõiki potentsiaalseid toetuse saajaid teavitatakse taotlusvoorust
läbi erinevate katus- ja esindusorganisatsioonide.

Marika Tuusis
rahandusosakonna juhataja
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