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Noortelaagrid 2020.a.
Eelarves 120 000 €. 

Toetuse suurus oli 3,5 € noore kohta päevas. 

Toetuse taotlejaid oli kokku 40.

Toetust taotleti kokku 6135 noorele.

Lepinguid sõlmiti 37 partneriga, 3 taotlejat loobusid COVID-19 tõttu. 

Toetatud noorte arv 4610.

Toetatud keskmine päevade arv laagrites 7,2.

Keskmine laagrivahetuse osalustasu toetustega Tallinna noorele (arvestusega 6-12 päevased laagrid)  
190 eurot. 

Keskmine laagripäeva maksumus ilma toetusteta 30,5 eurot (2019.a. 30 €).



Laagrite suunitlus toetatud laagrites
• Sportlik puhkelaager 10 (27%) – sporditreeningutele suunatud laagrid

• Aktiivse puhkuse laager 18 (49%) – kõik tegevusloaga laagrid, seiklusteemalised laagrid, merelaager, 
matkalaagrid, skaudilaagrid. 

• Kultuurilaager 9 (24%) – muusika-, tantsu-, laulu-, teatri-, kunsti-, käsitöö-, draama-, filmi-, 
näitekunsti laagrid.



Noortelaagrid 2021
•Toetuse andmist reguleerib Noortelaagrite toetamise kord vastu võetud Tallinna Linnavolikogu 
08.02.2018 määrusega nr 5 ja jõustunud 1. märtsil 2018.

•Taotluse suviste noortelaagrite korraldamiseks saab esitada 15. märtsini 2021.

•Toetuse suurus on 3,5 eurot noore kohta päevas.

•Toetatakse kuni 8 päeva.

•Eelarves 120 000 eurot.

•Taotluse esitatakse Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi 
iseteeninduskeskkonnas tegevustoetusena ameti juhataja käskkirjaga kindlaksmääratud tähtajal 
koos lisadokumentidega.

http://www.tallinn.ee/Noortelaagrite-toetamise-kord-2018.pdf


Taotlemise tingimused
•Noortelaagri toetust võib taotleda füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, välja arvatud isikud, 
kes on saanud jooksvaks aastaks toetust Tallinna linnavolikogu kehtestatud sporditegevuse toetuse 
korra alusel.

•Taotlejal on laagri korraldamiseks püsi- või projektlaagri tegevusluba.

•Taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust ning registris tehtud 
kustutamishoiatust.

•Taotlejal ei ole riikliku ega kohaliku maksu võlga ega muid võlgnevusi Tallinna linna ees, väljaarvatud 
ajatatud maksuvõlg. Maksuvõla ajatatuse korral peavad maksed olema tasutud ajakava kohaselt.

•Taotleja on kasutanud linnalt varem saadud toetust sihipäraselt, esitanud toetuse kasutamise kohta 
korrektse kuluaruande ning tagastanud kasutamata jäänud toetuse tähtajaks ja nõutud summas.

•Taotleja ei ole teiselt isikult saanud täies ulatuses toetust sama laagri/laagrivahetusekorraldamiseks.



Taotlejale antav toetuse arvutamise alus
• laagritoetus ühe vahetuse puhul arvestatakse noorte arvu, laagripäevade arvu ja ühe noore 
kohta päevas antava toetuse korrutamisel;

• laagritoetus mitme vahetuse puhul arvestatakse noorte arvu, laagrivahetuste keskmise päevade 
arvu ja ühe noore kohta päevas antava toetuse korrutamisel;

• puudega noorte laagri toetust suurendatakse sõltuvalt puude liigist ja raskusastmest kuni 20% 
taotlejale arvutatud summast. Puudega noor on käesoleva määruse tähenduses 7−19-aastane 
inimene, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses.



Laager peab vastama järgmistele 
nõuetele
•Laager pakub tasemeharidusvälist teenust, mille sisuks on noorte tervistav ja arendavpuhkus.

•Laagrivahetuse pikkus on vähemalt 6 ööpäeva.

•Laager tegutseb väljaspool Tallinna haldusterritooriumi.

•Laager korraldatakse Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele 7−19-aastastele noortele;

•Laagril on eesmärk ja tegevuskava.

•Laagris on rühma (kuni 15 noort) kohta vähemalt üks kasvataja ning kui laagris on rohkem kui üks
rühm, on laagril juhataja;

•Laagri juhataja ja kasvatajate kvalifikatsioon vastab noorte püsi- ja projektlaagri juhataja ja kasvataja
kvalifikatsiooninõuetele;

•Laagri juhatajal ja ühelgi kasvatajal ei ole lastekaitseseaduse § 20 järgi piiranguid noortega 
töötamiseks.



Taotlusele lisatavad lisadokumendid
https://www.tallinn.ee/Teenus-Noortelaagri-toetus
•Noortelaagri ajakava (lisa 1).

•Noortelaagri tegevuskava (lisa 2).

•Noortelaagri eelarve täidetakse iseteeninduskeskkonnas. 

•noortelaagri kasvataja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad (võib olla nimekirjana, kus on märgitud nimi, tunnistuse 
number, kutsestandard, kehtivuse algus ja lõpp, soovitavalt lingina);

• laagri juhataja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia (ainult juhul, kui laagris on rohkem kui üks rühm (15 noort) –
haridusministri ringkirja kohaselt peab ühe rühmaga laagris olema üks kasvataja, kellel on juhataja kvalifikatsioon;

•projektlaagri puhul majutusteenuse pakkuja kinnituskiri laagri korraldamise koha, aja broneerimise ning noorte arvu kohta;

•puudega noortele suunatud laagri puhul taotleja kinnituskiri sihtrühma kohta (vajalik esitada ainult puuetega noortele suunatud 
laagrite puhul);

• taotleja volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument (volikiri), kui taotluse esitaja ei ole seaduslik esindaja.

• toetuse taotlejal peab olema kehtiv tegevusluba.

•Taotleja volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument (volikiri), kui taotluse esitaja ei ole juriidilise isiku seaduslik esindaja (ei 
ole juhatuse liige).

https://www.tallinn.ee/Teenus-Noortelaagri-toetus


Toetuse maksmine ja järelvalve
• Toetus makstakse 80% ettemaksena vähemalt üks nädal enne laagrivahetuse algust ning kuni 20% 
lepingus kokku lepitud tähtpäeval pärast toetuse kasutamise kuluaruande heakskiitmist.

• Toetuse saaja kohustus:
• vähendama toetust saavate noorte puhul noortelaagri osalustasu eraldatud toetuse ulatuses;
• kajastama nii toetust saava kui ka mittesaava noore osalustasu oma veebilehel koos toetuse andja logoga;

• Ametil on õigus laagris kohapeal kontrollida:

• laagri toimumist lepingus nimetatud ajal ja kohas;

•laagri tegevuskavaja selles märgitud eesmärgi järgimist;

• laagri tervisekaitse- ja ohutusnõuete täitmist ning noorte turvalisust tegevuste korraldamisel;

• kasvatajate arvu;

• kas laagri juhatajaja kasvatajad vastavad noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja 
kvalifikatsiooninõuetele (kvalifikatsiooni tõendav tunnistus) ja kas neil on lastekaitseseaduse §-s 20 
sätestatud piiranguid (väljavõte karistusregistrist), tervistõend ja kehtiv esmaabi tunnistus;

• laagris osalevate noorte arvu vastavust lepingule ja noorte nimekirja koos kontaktandmetega;



Aruandlus
Toetuse saaja esitab ametile 30 päeva jooksul pärast toetatud tegevuse lõppu
iseteeninduskeskkonna kaudu kuluaruande koos nõutud lisadega:

- noortelaagri ajakava täitmine (lisa 3);

- noortelaagri tegevusaruanne (lisa 4)

- noortelaagri nimekiri (lisa 5) 

- arvete ja maksekorralduste koopiad saadud toetuse ulatuses (lisatakse 
iseteeninduskeskkonnas kuluaruandes kululiikide lõikes).



Tööjõukulude tõendamine
Kui töötaja täidab samas asutuses lisaks projekti raames tehtavale tööle ka projektiväliseid tööülesandeid 
peetakse  tööaja tabelit, kus kirjas üheselt mõistetavalt projektitöö sisu ja selle tegemiseks kulunud tegelik tööaeg
ja projektivälistele tegevustele kulunud tegelik tööaeg. Tõendamiseks esitatakse:

- lepingu koopia või signeeritud palgaarvestuse lehe koopia;

- maksekorralduste koopiad või pangakonto väljavõte palga maksmise kohta – selgitus peab sisaldama 
palga saaja nime ja arusaadavat sõnastust palga tasumise kohta; 

- signeeritud TSD deklaratsiooni isikupõhine väljavõte töötatud perioodide kohta.

Kui on sõlmitud töövõtu- või käsundusleping projektitegevuste läbiviimise jaoks:

- lepingu koopia;

- tööde üleandmise-vastuvõtu aktid ja muud tulemuse saavutamist tõendavad dokumendid kui lepingus 
on akti koostamise kohustus;

- maksekorralduste koopiad või pangakonto väljavõte arvete tasumise kohta.



Tähelepanu!
• Taotluses kindlasti välja tuua laagri koduleht lisa 1.

• Kasutama Haridusameti logo laagri toetajana https://www.tallinn.ee/Teenus-Noortelaagri-toetus.

• Vähendama toetust saavate noorte puhul noortelaagri osalustasu eraldatud toetuse ulatuses.

• Kajastama kodulehel nii toetust saava kui ka mittesaava noore osalustasu suurus.

• Toetust saavad ainult Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad 7−19-aastased noored.

• Noore registreerimisel kontrollida, et tegemist on ikka Tallinna noorega.

• Aadressi märkimine on täpsemalt formuleeritud (näiteks: aadress Eesti rahvastikuregistri andmetel).

• Lapsevanemale, kes lapse laagrisse registreerib, võiks jääda ka mingi vastutus õigete andmete esitamise 
eest (märkida ristikesega: Kinnitan, et  esitatud andmed on õiged).

• Noortelaagris Tallinna noorte osalemist kontrollitakse Siseministeeriumis isikukoodi alusel.

• Nimekirja esitamisel kontrollida, et esitatud isikukoodid on korrektsed.

https://www.tallinn.ee/Teenus-Noortelaagri-toetus
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