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1. Koosoleku päevakorra kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus kinnitas koosoleku päevakorra.

2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Märkused ja täiendused eelmise koosoleku protokolli:
# Punkt nr 4:
Pylades esindaja Tiit Terik ei osale enam pikka aega ENLi esindajana ENTK poolt on kokku
kutsutud laagrijuhtide nõukojas. Laagrijuhtide nõukoda on Teriku ise välja arvanud.
# Punkt nr 6:
OTSUS: ENLi juhatus kinnitas 6. aprillil meeskonnalistis ENLi liikmepaketi.

3. Noortepoliitika infominutid
# Varivalimistest
Martti kirjutab 9. aprilliks Avatud Eesti Fondi varivalimiste projektitaotluse. Haridus-ja
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Teadusministeeriumist peaks rahastust saama juunis või juulis. ENEbi taotlustähtaeg on 1. juuni.
Varivalimiste tehniline korraldus:

- Vanus: 14-20
- Hääletamine: e-hääletus ja arvamuskast kui lisafunktsioon noortele arvamuse avaldamiseks
mille põhjal ta oma eelistuse teeb ja mida ta arvab. ID-kaardi alusel ja elukohapõhiselt.
- Hääletuspunktid: üle Eesti koolides, noortekeskustes, raamatukogudes. Koolidel tuleb end ise
veebilehe kaudu projekti registreerida.
- ENL pakub: reeglistikku, nõustamist, simulatsioone kodanikuõpetuse tundides, valimisdebattide
korraldamist poliitikutega.

- Andmebaaside kasutamine: Vabariigi valimiskomisjon katsetab varivalimistega samal perioodil
ise e-valimissüsteemi ja seetõttu ENL seda kasutada ei saa. Soovitati pöörduda Tallinna
Linnavalitsuse poole, mis kasutab sarnast lahendust rahvaküsitluste tarbeks. Seda oleks võimalik
varivalimisteks kohandada. Olemas on ID-põhine autentimisvõimalus. Süsteem on loodud AS
Andmevara poolt.
# Noorte osaluse teemaline seminar Põlvas
Eesti Euroopa Liikumine korraldab 22. aprillil seminari noorte osaluse teemal ning tutvustab
Noortevaldkonna uuenenud koostööraamistikku. ENLi esindajana kõneleb noorte osalusest
Ulrika.
# Alaealisega seksuaalvahekorda astumise alampiirist
Eesti Lastekaitse Liit, Unicef ning Erakond Eestimaa Rohelised on tekitanud avaliku diskussiooni
tõsta alaealisega seksuaalvahekorda astumise alampiir 14. eluaastalt ülespoole. Varem on seda
teemat tõstatanud sotsiaalministeerium Riigikogu õiguskomisjon. ENL on sel teemal esitanud ka
oma seisukohad 15. jaanuaril 2010 ning jääb esialgu nende juurde.
OTSUS: ENLi juhatus otsustas jääda oma põhjendatud seisukohtade juurde.
# Euroopa 2020 strateegiast
Euroopa 2020 strateegia hakkab asendama lõppenud Lissaboni strateegiat. Selle raames on
Euroopa Komisjoni president teinud algatuse „Youth on the Move,“ mis keskendub mobiilsusele
kõrgharidusprogrammis.
# Noorsootöö seaduse I lugemisest
Täna toimus Noorsootöö seaduse I lugemine Riigikogus. Ettekannetega esinesid haridus- ja
teadusminister Tõnis Lukas ning kaasettekandjana Lauri Luik.
21. aprillni saab esitada muudatusettepanekuid.
# Aastatoetuse süsteemi muutmise ümarlauast
Haridus- ja Teadusministeerium kutsus 19. aprilliks kokku noorteühingute aastatoetuse süsteemi
muutmise ümarlaua.
ENLi liikmete vastav konsultatsioon toimub 28. aprillil kell 17:30.
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4. Avalike suhete infominutid
# Avalike suhete töögrupist
Avalike suhete töögruppi kandideerimine on lõppenud. Meelika ja Kairi vaatavad avaldused läbi ja
langetavad otsuse töögrupis osalemise kohta. Esimene kohtumine toimub aprilli lõpus.
# Meediakonverentsist
Meediakonverentsi korraldamine sujub edukalt. Tallinna Spordi- ja Noorsooametile on esitatud
taotlus rahastuse saamiseks. Konverents toimub 16. septembril Tallinnas Õpetajate majas.
Läbi on räägitud ka osalevate ajakirjanikega.
# Meediakoolitusest ENLi Suvekoolis
ENLi Suvekoolis toimub ühepäevane meedia- ja turunduskoolitu. Koolitavad Kanal 2 ja Õhtulehe
ajakirjanikud.
# Avalike suhete tegevusplaanist
Kairi ja Meelika kohtuvad esmaspäeval avalike suhete tegevusplaani osas. Lähtutakse ENLi
kommunikatsiooniuuringu soovitustest.

5. Üldkoosoleku ettevalmistustest
Anni on saatnud meeskonnale põhjaliku kirja üldkoosoleku tegevustest ja ettevalmistustes.
Materjalid peavad valmima 14. maiks.
Üle on vaja vaadata juhatuse liikmete valimise kord ja materjalid. Tähtaeg 12. aprill.
Üldkoosolekul tutvustatakse liikmetele ka noortekogude vaatlejaliikmeks vastu võtmise plaane.

Uued mõtted:
Paneeldiskussioon juhatuse kandidaatidele. Seda võiks juhatada Aune.
Plaanis on ka ENLi 8. Sünnipäeva tähistamine. Selleks on vaja leida eestvedaja.

7. Ajalehest Aken
Akna uus number tuleb trükist selle nädala reedel.
Täna toimus teine Akna töökoosolek. Aken ei kvalifitseerunud MISA programmi. Siiri uurib
võimalikku Sotsiaalministeeriumi programmi.

8. Noortekogudest
Kristo andis ülevaate noortekogude projektis toimuvast.
Eelmise aasta kokkuvõtted märtsi seisuga tehtud. Maakondlike visiitide aruanded on peaaegu
valmis.
Märtsis toimus noortekogude kevadseminar, millel osalesid 11 kogu esindajad. Mitmes piirkonnas
on uues koosseisud. Ida-Virumaa esindajad on hädas eesti keelega ning jäävad seetõttu
tegevustest pisut kõrvale.
Kevadseminaril kohtusid esimest korda ka noortekogude mentorid. Järgmine kohtumine toimub
25. aprillil. Huvi mentorlussüsteemi vastu on suur. Kohalike omavalitsuste juhid pärivad nii
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programmi kui käsiraamatute kohta. 20. aprill on mentorprogrammis osalemise avalduste
esitamise tähtaeg.
.Kristo tegeleb ka suvise rahvusvahelise seminari ettevalmistustega.

9. ENLi rahastusest
ENLi tegevuskulud on kaetud. Kärpida on tulnud projektide tegevusi ja ürituste korraldamisi.
Sellest aastast eelarves välja toodud ka tulude sektsioon.

10. NBCMist
Neljapäeval ja reedel toimub Tallinnas Balti- ja Põhjamaade noorteühenduste liitude
koostöövõrgustiku kohtumine (Nordic-Baltic Contact Meeting, NBCM). Osalevad Islandi, Taani,
Rootsi, Norra, Soome, Läti, Leedu esimehed, tegevjuhid ja välissuhete juhid. Kohtumise teemaks
on Balti- ja Põhjamaade vaheline koostöö, eelmise aasta kokkuvõtted.
Reedel keskendutakse Euroopa Noortefoorumi teemadele. Osaleb ka Noortefoorumi juhatuse liige
Johan Eckman. Arutluse all on Allianssi resolutsioon ja JFY juhatuse valimised. Jutuks veel Leetu
rahvusvahelise noortekeskuse rajamine ning Islandi noortepoliitika.

11. ENLi esindaja määramisest ENEbi Programminõukogusse
Heili Tõnissaare volitused ENLi esindajana ENEbi Programminõukogus lõppevad.
Martti kuulutab liikmetele välja konkursi uue esindaja leidmiseks.

12. ENLi praktikandi leidmisest noorsootöö rahastamise hea tava raames
Laekunud on mitu avaldust. Pille-Riin langetab otsuse sobivaima praktikandi osas.

Ott Heidmets
Koosoleku juhataja

Kerlin Remmel
protokollija
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