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ENLi juhatuse 8. koosolek 
Protokoll 

 
Aeg: 8.12.2009, 17:30 – 20:30 
Juhatuse liikmed: Ott Heidmets, Liina Männiste, Kairi Püss, Marina Vilop, Ulrika Hurt 
Meeskonnaliikmed: Anni Kuller, Martti Martinson, Meelika Jürisaar 
Juhatas: Ott Heidmets 
Protokollis: Kairi Püss 
 
 
Päevakava: 
1. Päevakorra kinnitamine 
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine 
3. ENLi meeskonnaüritusest 
4. Varivalimistest edasi 
5. ENLi talvelaagrist 
6. Kielis toimunud Baltimere maade NYC'de kohtumise järelkajadest 
7. Aastalõpp ENLis  
8. Akna peatoimetaja konkursist 
9. Noortepoliitika infominutid 
10. ENLi eelarvest 
11. ENLi jõulupeost 
12. ENLi üldkoosoleku järelkajad 
13. Muud teemad 
- Eesti NNKÜ-de ja NMKÜ-de Liidust  
- Personaliküsimused 2010 aasta alguses  
- Varasemate koosolekute protokollide ja listis vastu võetud otsuste kinnitamine 
(http://docs.google.com/Doc?docid=0AZWM6sf65xJAZGhxZnpjODVfOTNmZjNzd3pndg&hl=en) 
14. Juhatuse koosolekute välistel aegadel vastu võetud otsused 

 
 

************************ 
 
 
 

1. Päevakorra kinnitamine 
 
OTSUS: ENLi juhatus kinnitas koosoleku päevakorra. 
 
 
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine 

 
 

3. ENLi meeskonnaüritusest 
Tegevjuht Anni andis koosolekul viibijatele ülevaate 12-13.12 toimuvast ENLi meeskonnaüritusest.  
 
 
4. Varivalimistest edasi  
 
Varivalimiste projektijuht Robert Lang kirjutab aruandeid. Vabariigi valimiskomisjon on väga rahul 
Varivalimised 2009 läbiviimisega ja huvitatud edasisest koostööst. Vabariigi valimiskomisjoni poolt on 
tulnud soovitus, et periood võiks olla pikem. Nemad on nõus olema nõu ja jõuga abiks. Projektiga on 
rahul ka rahastajad (KÜSK). 
 
Kohtumine 7.12 Tallinna Noortenõukogus läks hästi, aga midagi tuleviku suhtes ei muutu.  
Tartu noortevolikogu oli äärmiselt kriitiline Varivalimiste läbiviimise suhtes – toonud välja probleemid 
sisekommunikatsioonis, ajaplaneerimises, tegevuste planeerimises, asjade hilinemise. 

http://docs.google.com/Doc?docid=0AZWM6sf65xJAZGhxZnpjODVfOTNmZjNzd3pndg&hl=en
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Poliitiliste ENL-i liikmetega on kokku saadud (11.10) ja peale projekti toimumist on erakondade 
noorteorganisatsiooni inimestega ENLil paremad suhted, teatakse üksteist ja on hea edasi minna.  
Hasartmängumaksunõukogusse esitatud taotlusesse on ka lisatud Varivalimiste läbiviimiseks 
ressursse.  
Varivalimiste projekt esitati ka konkursi Suured teod Tallinna noortele ja Tallinna noorte suured teod 
kandidaadiks, suure teo kandidaadiks, aga ei saanud nomineeritud.  
 
Varivalimiste faktiinfo: Tartu linnas 3000 varivalimisteealist noort, kellest osales oma hääle andmisel 
1392, st Tartu linnas oli valimisaktiivsus 42%.  
 
OTSUS 1: ENLi meeskonnaga saada jaanuaris omakeskis kokku saada ja teha siis ka eraldi 
Varivalimiste koosolek.  
OTSUS 2: Esimene brainstorming poliitiliste noorteühenduste liikmetega koostööplaanide osas toimub 
jaanuaris 2010. 
OTSUS 3: Tegevjuht Anni saab kokku ühiskonnaõpetuse õpetajate seltsiga, et teha koostööd, leida 
vabatahtlikke jne. 
OTSUS 4: Vaja on suhelda ENEbiga edaspidiste plaanide osas. 
 
 
5. ENLi talvelaagrist 
 
Täpsed talvelaagri teemad on selgumisel. Enne jõulupühi tuleb välja saata info. Tegevjuht Anni, 
noortepoliitika juht Liina koos noortepoliitika spetsialist Marttiga ja liikmevaldkonna juht Marina 
tegelevad talvelaagri sisuga. Marina koordineerib talvelaagri korraldust ja meeskond aitab, seal, kus 
vaja.  
 
 
6. Kielis toimunud Baltimere maade NYC'de kohtumise järelkajadest 
 
Tegevjuht Anni teeb kohtumisest enne jõule kokkuvõtte. Päevakorrale on tekkinud suurema 
koostöösoov Baltimaade NYCde vahel. Baltimere maade noorteühenduste liidud ei ole olnud tihedalt 
seotud Baltic Youth Forumiga, va Soome. Leida CBSSi (Council of the Baltic Sea States) NYCide 
esindaja BYF-ist. Kohtumine, Schleschwig-Holstein võõrustaks, sest neil on rahalisi vahendeid selleks. 
Välissuhete ABCsse sisse.  
 
 
7. Aastalõpp ENLis  
 
Kuna koristajat enam kontorit koristamas ei käi, siis on sisse seatud koristusgraafik. Ette on nähtud 
koristada kord nädalas (reedeti). Leida omale koristuseks kaaslane.  
ENL-i kontori remont ja logo seinale maalimine - 18.12 seinade ettevalmistus, puhastus ja enne jõulu 
värvimine.  
Käsiraamatute pakkimine toimub T15.12 kl 14. 
 
 
8. Akna peatoimetaja konkursist 
 
Ülevaate konkursi kulgemisest annab tegevjuht Anni. Jaanuari alguses toimuvad valitud 
kandidaatidega intervjuud.  
 
OTSUS: valitud kandidaatidega viivad jaanuari alguses intervjuud läbi juhatuse esimees Ott, tegevjuht 
Anni ja avalike suhete spetsialist Meelika. 
 
 
9. Noortepoliitika infominutid 
 
Noortepoliitika spetsialist Martti annab ülevaate kommenteerimiseks mõeldud dokumentidest. 
Euroopa kodaniku algatus, Roheline raamat, mille kommentaarid saab kuni 11.12, esitada 
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justiitsministeeriumile või kuni 31.01 otse Euroopa Komisjonile. Lissaboni lepingus kirjas, et tahetakse 
koguda vähemalt miljon allkirja. Vanus, kes võivad allkirja anda võiks olla 18a.  
Teine dokument  - noorte mobiilsusega seotud Roheline raamat. Tähtaeg kommenteerimiseks 
15.12 ja selleks on Eesti haridus-ja teadusminister saatnud ENLile arvamuse avaldamiseks ka eraldi 
kirja. Finantsjuht Ulrika ettepanek: saata esialgne variant 15.12ks ja märkida, et tuleb ENLi 
kommenaare tuleb täiendustega veel juurde. Noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi koosolek toimub 
16.12, sealt saada sisendit juurde. Arutleda antud dokumentide üle ka 12-13.12 toimuval 
meeskonnaüritusel.  
 
Lapse õiguste konventsioon, mille kohta võiks Eesti arvamust avaldada: lapse (kuni 18 a) 
osalemine ühiskondlikus elus, vaba aja veetmise võimalused (noorsootöö, riigi toetus 
noorteühendustele, huviharidusele jm), eriliste tingimustega noored. Noortepoliitika spetsialist Martti 
ettepanek meeskonnale: lugeda läbi ja anda 18. detsembriks noortepoliitika spetsialistile teada, 
millised teemad on olulised ja kellega ühendust võtta.  
 
Uus noorsootöö seadus, kaotatakse ära laagrid. Lisatud „võimalusel“ toetab kohalik omavalitsus 
noortekogude tegevust. Leebem sõnastus on eelnõusse sisse saanud. ENL-i ettepanek oli - 
kooskõlastada kõikide noortega seotud teemad (eelnõus vaid noorsootööga seotud). Noorte ühingute 
liit, mtü, mille liikmed on noorteühingud. Noorteühingu mõistet ei muudeta.  
 
Noorte koostööraamistik 2010-2018. 2 eesmärki: lepiti kokku 1,5 aasta tegevuskava, prioriteet 
on tööhõive. Hispaania eesistujamaa, sotsiaalne kaasatus, euroopa noortepakti tugevdamine, koostöö 
Ladina-Ameerika riikidega. 1. juulist Belgia eesistuja - noorsootöö, ligipääs, vaestele noortele suund. 
2011 Ungari eesistuja, osalus teemaprioriteet.  
Uue aasta alguses tuleb kõigile meeskonnaliikmetele teha see dokument selgeks korraldades selleks 
eraldi ürituse. 
 
Praxise poolt Vabaühenduste fondist toetust saanud projekt. Sisu: veebikeskkond, kus noored 
saavad poliitikutelt küsida küsimusi+candidate watch portaal (seisukohtade jälgimine, profiil, 
varasemad seisukohad, sõnavõtud jne). ENL-i meeskonnast on võimalik kaasa lüüa kolmes variandis: 
1. veebi teema, 2. nõukogu, mis monitoorib, 3. projekti ENLi poolne koordinaator, igapäevane 
kontakt. Ott ja Liina tahavad olla nõukogus. Meelika on nõus aitama jooksvate teemadega, võib-olla 
kaasata PR juhtgrupp. 
Noortepoliitika spetsialist Martti on saatnud veel meeskonnale kaks projektiideed, mis ootavad 
meeskonna reageerimist.  
 
 
10. ENLi eelarvest 
 
Finantsjuht Ulrika teeb ülevaate ENLi rahalisest seisust: oleme graafikus ja ülekulusid ei ole. Aasta 
lõpus kasum 42000, sellest kaetud admin ülekulud. Revisjonikomisjon on esitanud järelpärimise 
esimehe palga kohta, mis sai vastatud.  
 
11. ENLi jõulupeost 
 
ENLi jõulupidu toimub 9. detsembril algusega kl 19:19 Tallinnas Tudengimajas. 
 
 
12. ENLi üldkoosoleku järelkajad 
 
Üldkoosolekul viibinud ENLi meeskonnaliikmed andsid tagasisidet 21.11 toimunud ENL-i 
üldkoosolekule. 
 
OTSUS: Liikmetelt tulnud soovitused võtta arvesse ja saada üldkoosoleku materjalid aegsasti valmis.  
 
 
13. Muud teemad 
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 # Eesti NNKÜ-de ja NMKÜ-de Liidust 
Ettevalmistatud kiri saadetakse kiri meeskonnalisti ülevaatamiseks.  
 
# Personaliküsimused 2010. aasta alguses 
Tegevjuht Anni andis ülevaate, et tegevbüroo jätkab samade tingimustega. Palgatõusu ei tule hetkel, 
vaadatakse üle kehtivad lepingud.  
 
# Varasemate koosolekute protokollide ja listis vastuvõetud otsuste kinnitamine  
Juhatuse liikmed said Revisjonikomisjonilt soovituse juhatuse mailinglistis vastuvõetud otsuste 
kinnitamise kohta eraldi dokumendis. 
 
OTSUS: ENLi juhatus salvestab kõik juhatuse mailinglistis vastuvõetud otsused digitaalselt 
dokumendina googledocs keskkonnas 
(http://docs.google.com/Doc?docid=0AZWM6sf65xJAZGhxZnpjODVfOTNmZjNzd3pndg&hl=en) 
 
 
14. Juhatuse koosolekute välistel aegadel vastu võetud otsused 
 
# Koostööpakkumine Eesti Euroopa Liikumiselt (Euroopa Noortekaardilt EURO26) 
Partnerlus seisneb ENLi ja EELi vahel selles, kui ENLil on mõni üritus, koolitus vmt, millest teoreetiliselt 
võiks osa saada ka ENLi liikmeskonda mittekuuluvad noored, siis pakume näiteks soodustust meie 
koolitustele. Kampaaniapõhine lähtumine, kui ENLil on midagi, mida promoda EELi ja nende 
suurpartneri Swedbanki kanalites, siis promome. Kohustusi (sh rahalisi) koostöö kaasa ei too - kui pole 
taolist koolitust, siis ei pea ka midagi pakkuma. Kui terve aasta midagi ei tule, siis ei olegi midagi ja 
koostööst mingeid trahve ega kohustusi ei tule. 
 
11.01.2010 OTSUSTATI: sõlmida koostööleping Eesti Euroopa Liikumisega (Euroopa Noortekaart 
EURO26ga). Otsuse tegid veebipõhise seisukoha edastamisega: Ott Heidmets, Kairi Püss, Liina 
Männiste, Pille-Riin Raudsepp, Marina Vilop. 
 
# Personaliküsimused 2010 
ENLi nelja töötaja (Meelika Jürisaare, Martti Martinsoni, Kristo Nottoni ja Aire Nurme) lepingud 
lõppevad 31.12.2009 seisuga ära ning kahe ENLi töötaja (Anni Kuller ja Kerlin Remmel) lepingud on 
tähtajatud. Nagu ka varem, ei ole detsembris veel teada 2010. aasta rahastustaotluste vastuseid.  
 
8.12.2009 OTSUSTATI:  
Sõlmida Anni Kuller, Kerlin Remmeli, Meelika Jürisaare, Martti Martinsoni ja ajaleht Aken 
peatoimetajaga töövõtuleping perioodiks 01.01.2010 kuni 31.03.2010 senise brutopalgaga ja siis 
31.03.2010 viime vajadusel korrektuurid sisse. Sõlmida Kristo Nottoniga 01.01.2010 - 31.12.2010 
töövõtulepingu koheselt, sest tema palgarahad on juba üle kantud. 
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