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EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU NÕUKOGU KOOSOLEKU 

PROTOKOLL 

 

Toimumisaeg: 27.07.2012 

Toimumiskoht: Pärlselja puhkekeskus, Pärnumaa  

 

Algus: 19:00 

Lõpp: 20:00 

 

Osalejad: Gerd Tarand, Eero Loonurm, Siivi Liivik, Liina Siniveer 

Külalised: Triin Roos (Rapla valla noortevolikogu), Raigo Jahu (ENLi revisjonikomisjon, 

Noored Sotsiaaldemokraadid), Reili Rand (Noored Sotsiaaldemokraadid), Maris Sild (Noored 

Sotsiaaldemokraadid), Lauri Läänemets (Noored Sotsiaaldemokraadid), Laura Õigus (Eesti 

Skautide Ühing), Toomas Laigu (Tartumaa Noortevolikgou), Lisette Vapper (EÕEL), Harri 

Puskar (Läänemaa Noortekogu), Dmitri Moskovtzev (Tallinna linna noortevolikogu), Vladimir 

Svet (Tallinna linna noortevolikogu), Kalle Tark (TEN), Sergei Ošotin (Eesti Gaidide Liit), Sirli 

Saar (Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts), Mailis Ostra (ENLi juhatus) 

Puudujad: Heiki Järveveer 

 

Juhataja: Gerd Tarand 

Protokollija: Gerd Tarand 

 

Päevakord: 

1. Päevakorra kinnitamine 
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine ja otsuste täitmine 
3. Muudatused liikmeskonnas 
4. Liikmepaketist 
5. Arengukava 2013-2018 
6. Finantsstrateegia 
7. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon 

 
1. Päevakorra kinnitamine 
 
Gerd tutvustas eelnevalt saadetud päevakorda ning tegi ettepaneku see kinnitada. 
 

1. Päevakorra kinnitamine 
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine ja otsuste täitmine 
3. Muudatused liikmeskonnas 
4. Liikmepaketist 
5. Arengukava 2013-2018 
6. Finantsstrateegia 
7. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon 

 
Hääletamise tulemus: 4 poolt 
Otsus: kinnitada päevakord ette pandud kujul. Kohapeal algatatud küsimuste all puudutada 
Mailise ettepanekul ka välissuhtluse ja nõukogu tööplaani teemat. 
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2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine ja otsuste täitmine 
 

Eelmise koosoleku protokoll on eelnevalt meilitsi saadetud ja pakutud muudatused vastavalt 

vajadusele sisse viidud. Gerd tutvustas vastu võetud otsuseid ja nende täitmist. Eelmisel 

koosolekul kinnitati üleelmise koosoleku protokoll, võeti teadmiseks vahepealsed büroo 

aruanded ning otsustati edasine aruannete vorm, otsustati jätkata auditi läbiviimiseks 

koostööd soodsaima esitatud pakkumise esitanud audiitoriga, kinnitati esialgsed arengukava 

protsessi võtmekuupäevad, kinnitati Eesti Noorteühenduste Liidu esindajate valimise kord, 

valiti noortevolikogude esindajaks ENLi kolleegiumis Mariliis Meremäe ning otsustati ENLi 

aasta teema 2013 valimiseks korraldada septembris avatud konkurss. Eelmisele protokollile 

on lisatud ka Margus Poola juriidiline analüüs nõukogu otsuste kehtivuse kohta mida Mailis 

Ostra oli kahtluse alla seadnud. Gerd tegi ettepaneku protokoll kinnitada. 

 

Hääletamise tulemus: 4 poolt. 
Otsus: kinnitada protokoll ja otsuste täitmine teatavaks võtta. 

 

 

3. Muudatused liikmeskonnas 

 

ENLile on laekunud ELSA Estonia lahkumisavaldus ENList (LISA 1). Liikmelisus soovitakse 

lõpetada põhjusel, et ELSA  Estonia on mittepoliitiline ühing ning kuulumine ENLi ning 

osalemine ENLi tegemistes ning avalikest avaldustes ja sõnavõttudes ei ole kooskõlas ELSA 

Estonia põhikirjaga. Gerd andis teada, et otsustamiseks on nõukogul põhikirja kohaselt aega 

kuni 10. oktoobrini 2012. Tehti ettepanek üritada veel ELSA Estonia esindajatega olukorda 

arutada ning otsustada vastavalt järgmisel nõukogu koosolekul. 

 

Hääletamise tulemus: 4 poolt. 
Otsus: ELSA Estonia lahkumisavaldus liigutada järgmise koosoleku päevakorda ning 

vahepealsel perioodil üritada nendega täiendavalt suhelda. 

 

4. Liikmepaketist 

 

Gerd tundis huvi, mis seisus on üldkoosolekul vastu võetud liikmepaketi (LISA 2) 

rakendamine ning millised tegevused selle raames planeeritud on. Mailis selgitas, et nagu 

Skaudid tähelepanu juhtisid, siis tegelikult liikmepaketti üldkoosolekul ei kinnitatud kuna 

sellel hetkel puudus otsuse langetamiseks vajalik kvoorum. Samas on liikmevaldkond sellel 

aastal prioriteet ning augusti lõpuks valmivate büroo tööplaanide raames arvestatakse ka 

liikmepaketis pakutu rakendamisega. Gerd tegi ettepaneku, et tööplaanide eelnõusid 

ettepanekute tegemiseks enne kinnitamist ka nõukoguga jagataks kuid Mailis ei pidanud 

otstarbekaks tööplaanide koostamisel nõukogu kaasata, kuna need pannakse kokku 

lähtuvalt alusdokumentidest ja parteritega suhtlemisest. Nõukogul on võimalus tööplaane 

kommenteerida nende valmides. Lepiti kokku, et nõukogule saadetakse kinnitatud 

tööplaanid. Arutelu võeti teadmiseks. 
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5. Arengukava 2013-2018 

 

Gerd andis põgusa ülevaate arengukava koostamise hetkeseisust ning juba eelmine kord 

kinnitatud kavast. Toimus arengukava temaatikat puuduv arutelu. Informatsioon võeti 

teadmiseks. 

 

6. Finantsstrateegia 

 

Mailis andis teada, et vastavalt tegevuskavale tuleb asuda koostama ENLi finantsstrateegiat 

mille ideaalis võiks kinnitada 2012. aasta teisel üldkoosolekul. Gerd andis teada, et on Heiki 

Järveveerega sellel teemal rääkinud ning vajadusel on ta nõus protsessi nõukogu poolt eest 

vedama, ENLi meeskonna poolt peaks osalema Mailis.  

 

OTSUS: Gerd räägib Heikiga veelkorra üle ning lõpliku nõusoleku saamisel moodustub 

finantsstrateegia koostamiseks meeskond kus nõukogu esindajana osaleb Heiki ja büroo 

poolelt Mailis.  

 

7. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon 

 

Toimus välissuhtluse teemaline arutelu, ettepanekuid ei tehtud ja otsuseid vastu ei võetud, 

välissuhtluse juurde tullakse sisulisemalt tagasi kui saab osaleda ka valdkonna eest vastutav 

Aleksandra Kamilova. Nõukogu tööplaani arutelu käigus tehtu ettepanek edaspidi ühe 

koosoleku asemel kokku leppida kaks koosolekut, et saaks veidi paremini planeerida, 

ettepanekut toetati ühehäälselt. Toomas Laigu uuris, kas Noortepäev toimub kuna sellest 

pole veel midagi kuulda. Mailis rõhutas, et nõukogu ei peagi noortepäeva infot omama kuna 

seda korraldab juhatus/büroo, mitte nõukogu. Mailis lubas suvekooli ajal täiendavat teavet 

Noortepäeva kohta. 

 

OTSUS: Edaspidi planeerida ette kaks nõukogu koosoleku aega korraga. 

 

 

Koosoleku lõpp 20:30. 

 

 

Gerd Tarand 

Koosoleku juhataja ja protokollija 


