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ENLi juhatuse 11. koosolek 
Protokoll 

 
 
Aeg: 17. veebruar 2010, 17:30 – 20:30 
Juhatuse liikmed: Ott Heidmets, Ulrika Hurt, Liina Männiste, Kairi Püss, Pille-Riin Raudsepp 
(skype) 
Meeskonnaliikmed: Anni Kuller, Martti Martinson, Kerlin Remmel, Meelika Jürisaar 
Juhatas: Ott Heidmets 
Protokollis: Kerlin Remmel 
 
Päevakord 
1. Koosoleku päevakorra kinnitamine 
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine 
3. ENLi tegevuskava ja Ott’i tabeli täitmine 
4. Karl Suure Euroopa Noorteauhinna rahvusliku žürii liikme leidmine 
5. Talvelaagri tagasisidest 
6. Liikmekriteeriumitest 
7. Taotluse kirjutamine liikmespetsialisti leidmiseks 
8. Rahastamisest 
9. Noortepoliitika infominutid  
10. Muud teemad 
 
*************** 
 
1. Koosoleku päevakorra kinnitamine 
 
Otsus: ENLi juhatus kinnitas koosoleku päevakorra. 
 
 
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine 
 
Otsus: ENLi juhatus kinnitas eelmise juhatuse koosoleku protokolli. 
 
 
3. ENLi tegevuskava ja Ott’i tabeli täitmine 
 
Juhatus vaatas üle ENLi tegevuskava punktid. Täiendused sellesse teeb Kerlin ja jagab 
juhatusele ja meeskonnale Google Docsis. Osade tegevuskava punktide arutelud pandi ka 
tulevaste koosolekute päevakordadesse.  
 
 
4. Karl Suure Euroopa Noorteauhinna rahvusliku žürii liikme leidmine 
 
Euroopa Parlamendi Eesti esindus otsis rahvuslikke noorteprojekte kandideerimaks Karl Suure 
Euroopa Noorteauhinnale, kuhu laekus kokku 3 projekti. Eesti rahvuslikus komisjonis on Siiri 
Oviir, Tunne Kelam ning noorteühenduste esindaja. Ulrika on nõus ENLi esindajana komisjonis 
osalema. 
 
OTSUS: ENLi juhatus otsustas määrata Ulrika Karl Suure Euroopa Noorteauhind rahvusliku žürii 
komisjoni. 
 
 
5. Talvelaagri tagasisidest  
 
# Positiivsed küljed 
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Talvelaager tagasiside ENLi liikmetelt on olnud positiivne. 
- Vote@16 sessioon kujunes kasulikuks ning informatiivseks. Seda formaati tasub kasutada ka 
teistel ENLi üritustel. 
- Endiselt on populaarne noorteühenduste laat, mis on hea võimalus ENLi liikmetel end 
tutvustada ja omavahelisis suhteid tihendada. MTÜ Sorex kasutas seda oma projekti 
promomiseks ning partnerite leidmiseks.  
- Hea lahendus oli ENLi tegevustest mitteametlikus stiilis lühikese ülevaate andmine ning 
pühapäevasele sessioonile külalisesinejate toomine. 
- Talvelaagri tagasiside lehtedest selgus, et ENLi liikmed olid laagriga rahul. Koolitussoovidena 
toodi välja vajadust oma organisatsiooni meedias propageerida, avalike suhete ja avaliku 
esinemise valdkond. Endiselt on oluline ka rahastustemaatika.  
 
# Puudused 
- Tagasiside lehed olid puudulikud ja ei andnud ENLile vajalikku informatsiooni. Martti soovitab 
kasutada juba olemasolevaid vorme. 
- Ürituste ettevalmistamise sisuline pool tuleb teha tihkemaks ning kõik toimuv tuleb põhjalikult 
läbi rääkida. 
- Nimesildid liikmesorganisatsioonide esindajatele. 
- Liigne siseruumis viibimine. 
 
 
6. Liikmekriteeriumitest 
 
Punkt tuleb arutlusele järgmisel juhatuse koosolekul. 
 
 
7. Taotluse kirjutamine liikmespetsialisti leidmiseks 
 
Marina vaatab üle TOFi taotlust. Teda abistab Pille-Riin ja võtab Marinaga ise ühendust. Anni 
tegi ettepaneku ENLi intresside tulud üle vaadata: kui suur summa koguneb maiks ning aasta 
lõpuks ning võimaluse korral kaaluda poole kohaga liikmespetsialisti palkamist 4 kuuks. Tema 
ülesannete hulka kuuluksid liikmekohtumiste läbi viimine, noortepoliitika platvormi rakendamise 
juurde ENLi liikmete hulgast vastavate valdkondadega tegelevate organisatsioonide leidmine, 
kvaliteediarendamine. Ulrika uurib, kui suur see summa tuleks 2010 aasta lõpuks ning annab 
ülevaate järgmisel juhatuse koosolekul. 
 
 
8. Rahastamisest 
 
Punkt tuleb arutlusele järgmisel juhatuse koosolekul. 
 
 
9. Noortepoliitika infominutid 
 
# Noorsootöö seadus 
Esmaspäeval toimub Kultuurikomisjoni istung, kus arutletakse esimest korda noorsootöö seaduse 
muudatusi. Osalevad Ilona-Evelyn Rannala TSNA-st, Marja-Liisa Masing, Katrin Olt ja Anne 
Kivimäe HTMi noorteosakonnast ning ENLi esindajad. Päevakavas on ka noorsootöö strateegia 
rakendamisest ülevaate andmine HTMi poolt. HTM on valmistanud vastuväited ENLi 
tähelepanekute kohta rakendusplaani täitmise osas. Martti on nende osas pöördunud EÜLi poole 
kommentaaride saamiseks ning Liina saadab need ELSA Estonia listi. ENLi esindavad kohtumisel 
Ott ja Martti. 
 
 
# Riigikogu komisjonide ühisistung kodanikuühiskonna arengu teemal 
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ENL on saanud kutse Riigikogu komisjonide ühisistungile kodanikuühiskonna arengu teemal 
istungile. Päevakorras on kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni rakendumine, EMSL, 
kaasamine, rahastamine, vabatahtlik tegevus, kodanikuühingute suutlikkus. Ettekanded kestavad 
10 min. EMSL ootab istungile sisendit: Vikipeedia keskkonnas on võimalik seda teha. ENL on 
oodatud pigem kuulaja rollis. 
 
# Kohtumine HTMi noorteosakonnaga 
Esmaspäeval toimub ENLi kontoris kohtumine HTMi noorteosakonnaga. Päevakorras on 
struktureeritud dialoogi rakendamine, teiste ENLi tegevuste tutvustamine; HTMi suured osakonna 
sisesed ümberkorraldused. 
 
# Soolise võrdse kohtlemise ja võrdõiguslikkuse voliniku seaduse eelnõu 
On valminud soolise võrdse kohtlemise ja võrdõiguslikkuse voliniku seaduse eelnõu, mille osas 
oodatakse ENLi arvamust. Tähtaeg selleks on järgmise nädala reede. ENL on saatnud selle ka 
liikmesorganisatsioonidele arvamuse avaldamiseks. Tagasisidet on andnud Prussakovi nimeline 
rattaühing. 
 
# "Noored dialoogis poliitikutega" 
Martti saadab homme Poliitikauuringute Keskuses Praxis projekti "Noored dialoogis poliitikutega" 
info meeskonnalisti. ENL on projekti partneriks ja meil tuleb leida vabatahtlikke, kes on nõus 
poliitikute kohta infot koguma, seda kokku panema ning projekti andmebaasi sisestama. Samuti 
tuleb osaleda 5.-6. märtsil toimuval üritusel osalemine. Martti ootab saadetavale kirjale järgmise 
nädala jooksul vastust. 
 
 
10. Muud teemad 
 
# Anni ja Martti viibivad alates tulevast reedest reedeti MISA ja HTMi koolitusel B2 vene keele 
tasemeõppel. 
# ENLilt oodatakse osavõttu koolitusseminaril „Mis on teadmine? Kus paiknevad noortevaldkonna 
teadmised?“ 25.-26. veebruar 2010 Tallinnas Unicef Eesti büroos. Kerlin ja Martti lähevad 
seminarile.  
# ENL pikendas Noortekogude mentorite konkurssi 22. veebruarini. Eluloo- ja 
motivatsioonikirjeldus tuleb saata Kristole. 
# ENLilt oodatakse sisendit Harjumaal leviva Postimehe vahelehte. Meelika kogub selle kohta 
meeskonnalt arvamusi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


