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1. Päevakorra kinnitamine
OTSUS: ENLi juhatus kinnitas koosoleku päevakorra.

2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Märkused ja täiendused protokolli nr 8:

# Punkt nr 4, otsus nr 2: varivalimiste teemaline kohtumine poliitiliste noorteühenduste
esindajatega toimub veebruari II nädalal.
OTSUS: ENLi juhatus kinnitas eelmiste juhatuse koosolekute protokollid (26. 11. 2009 ja
08.12.2009)

3. Noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupist
Noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupp vajab uuendusi, sest praegusel kujul on selle
funktsioneerimine raskendatud. Uuemad liikmed ei jõua käsitletavate teemadega nii tihedalt
kursis olla, kui on seda vanemad olijad.
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Liina soovitab juhtgrupi töös kasutada enam ENLi vilistlasi, kes on ENLi tööga rohkem kursis.
Järgmistel kohtumistel pakub ENL teemade ringi, millele soovitakse sisendit saada nii otsuste
langetamiseks kui ka ENLi dokumentidesse ning soovib teada saada, mille vastu on
liikmesorganisatsioonide esindajatel huvi ning mida võiksid nemad juhtgrupitööst oma
organisatsioonidesse kaasa viia. Juhtgrupi tööle otsitakse liikmete seast eestvedaja. Sellega
tegeleb veebruaris Pille-Riin.

4. Noortepoliitika infominutid
# Kohtumised Riigikogu fraktsioonide esindajatega
Martti on kokkuleppele jõudnud Roheliste ja Rahvaliidu fraktsiooni esindajatega. Läbirääkimised
käivad IRLi ja Keskerakonnaga. Reformierakond eraldi kohtumist vajalikuks ei pea.
# Noortepoliitika riikliku tähtsusega küsimusena
Esmaspäeval toimub kohtumine Riigikogu Kultuurikomisjoniga.
# 27. jaanuaril toimub kohtumine sotsiaalministriga.
# Veebruaris toimub kohtumine HTMi Noorteosakonnaga.
# 10. veebruaril toimub kohtumine ENLi poliitiliste kojaga.
# Tulevikuplaanid
# kohumine Tallinna Linnavalitsusega arutlemaks ühiste koostööpunktide üle (huvihariduse
erakoolide rahastamise lõpetamise küsimus, varivalimised jt).
# Tartu Linnavalitsusega on plaanis kohtuda enne kevadist ENLi üldkoosolekut.
# Samuti on mõeldud kohtumisele Euroopa Parlamendi liikmetega.
# Varivalimistest ja 16-aastaselt valmima
Martti kohtus teisipäeval Nele Metsaga ENEBist. Tagasiside varivalimiste ja 16-aastaselt valima
edasiste projektiideede osas oli positiivne. ENEBisse 2 suurprojekti korraga kirjutada ei saa. Tuleb
valida üks noortepoliitiline prioriteetne suund lobistamaks näiteks valimisea langetamist,
arvamusliidrite mõjutamist ning viia läbi hea meediakampaania. ENEB soovitab tegeleda 2
suunaga: selgitada välja noorte arvamus valimisea langetamisest ning lobitöö otsustajate ja
avalikkuse suunal. Tuleb ka leida rahvusvahelised partnerid, vähemalt ühest riigist 2 partnerit.
Martti on valmis 1. veebruariks või 1. aprilliks esitama 16-aastaselt valima taotluse. Meelika
sõnul oleksid taanlased Eestiga koostööst huvitatud. Kairi uurib Euroopa fondide
rahastusvõimalusi 29. jaanuariks.
#Euroopa Liidu noortepoliitikast
HTM on saatnud ENLile edasi kutse, millele oodatakse meie seisukohta 26. jaanuaril toimuvaks
noorte töörühma kohtumiseks. Tähtaeg seisukoha esitamiseks on 21. jaanuaril.
ENLilt oodatakse rahvusliku konsultatsiooni läbi viimist Eestis, et selgitada välja noorte ootused
noorte tööhõive osas. Konsultatsioon viiakse läbi Euroopa Liidu Ministrite Nõukogu uue
koostööraamistiku soovitusel liikmesriikides struktureeritud dialoogi rakendamiseks.
Selle jaoks pöördub ENL ENEBi poole vajalike finantsressursside saamiseks. Tähtaeg
konsultatsiooni läbi viimiseks on 15. märts. Martti lisab, et see on ebareaalne tähtaeg, kuid
Hispaania noorte eesistumiseks aprilli kuus oleks see mõeldavam.
# Noortetöö parimad praktikad Eestis
Järgmise poolaasta teema Belgia Euroopa Liidu eesistumise ajal on noortetöö. Selle raames on
HTM palunud abi koguda kokku head praktikad ja arengud taasiseseisvumisperioodil, näiteks
viimase 10 aasta jooksul. ENL täpsustab, tähtaega ja millisel viisil HTM seda informatsiooni saada
soovib.
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# Noorteühingute aastatoetus
ENLini on jõudnud informatsioon haridusministri seisukohast, et poliitilised noorteühendused ei
pea riiklikku toetust saama. Seetõttu muutub NPNi otsus ning aastatoetusest jäävad ilma Noored
Sotsiaaldemokraadid ning Rahvaliidu Noored. ENL teeb avaliku pöördumise nördimuse
avaldamiseks. Meelika lisab, et sellise otsuse jõustumisel muutuvad poliitilised
noorteorganisatsioonid senisest rohkem oma erakonnast sõltuvaks.

5. Projektijuhi ametijuhendist
Pille-Riin on täiendanud ENLi projektijuhi ametijuhendit: varasemalt oli lahti kirjutatud ainult
ülesanded, nüüd on selgitatud ära ka oodatavad tulemused ning juures on mõningad projektijuhi
õigused. Vastavalt projekti taotlusele ja ametijuhendile ülesanded täpsustuvad.
Punkti nr 7 lisab projektijuhile kohustuse osaleda ENLi juhatuse koosolekul 1 kord kuus.
OTSUS: ENLi juhatus kinnitas projektijuhi ametijuhendi (vt.lisa 1).

6. Noortest lähtuva tervisekasvatuse töögrupist
Noortest lähtuva tervisekasvatuse töögrupis on ENLi esindajana osalenud Meelika. Töögrupp
reaalselt ei toimi. Kohtumistel puuduvad päevakorrad ning protokollid. Grupi kohtumised on
pigem rahastajatele ülevaate andmiseks. Meelika palub juhatusel ENL töögrupist taandada.
OTSUS: ENLi juhatus otsustas taandada ENLi osalemise Noortest lähtuva tervisekasvatuse
töögrupis.

7. Meeskonna üritusest
29. jaanuaril toimub enne ENLi talvelaagrit Jõulumäel juhatuse koosolek. Päevakavas on ENLi
tegevuskava, noortepoliitika ning säästva noorteühenduse blokk. Päevakorra ettepanekud
edastada Ottile.
Start jõulumäele antakse 09:00 hommikul.

8. Arenguvestluste plaanist
ENLis tulevad varsti järjekordsed arenguvestlused ning Anni palub meeskonnal ja juhatusel end
valmis panna.

9. Maakondlikest visiitidest, uutest kuupäevadest, mentorite leidmisest
Kristo on meeskonnalisti saatnud noortekogude maakondlike visiitide kuupäevad. Need on üleval
ka google kalendris. Ootame ka juhatuse aktiivset osavõttu.
Maakondlike mentorite konkursi teade on välja läinud. Paar inimest on soovi avaldanud. Tähtaeg
on 25. jaanuar.
10. Aken projektijuhist ja rahastamisest 2010
Aken projektijuhi kandidaatidest kutsuti intervjuule 7 inimest. Neist enim silma on jäänud 2
inimest. Otsus uue peatoimetaja osas langetatakse järgmisel nädalal.
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Aken välja andmiseks on olemas 110 000 EEK. See ei sisalda projektijuhtimist ega veebiarendust.
ENL kohtub lisarahastuse osas ENEBiga pärast uue peatoimetaja leidmist. MISA ENLi seekord ei
toeta.

11. ENLi 2009. aasta rahastusest
Ulrika andis ülevaate eelarve seisukorrast.

12. ENLi 2010. aasta rahastusest
ENL on selleks aastaks sõlminud rahastuslepingu ENTK-ga noortekogude ja maakondlike
osaluskogude projekti osas ning samuti Aken osaliseks rahastamiseks.
HTMi aastatoetuse otsus on vastu võetud, kuid leping seni veel sõlmimata.

13. Liikmevaldkonna arengutest

Reedel (15.01) toimub liikmekohtumine Forseliuse Seltsiga, osalevad Kerlin
ja Marina.
Esmaspäeval(18.01) toimub liikmekohtumine noorteühingutega Põlvkond ja SIIN, osalevad Liina,
Kairi, Marina ja.
ENL võtab liikmeks noorte osaluskogud. Aktiivsemat reklaami tehakse maakondlikele
noortekogudele, aga kuid ollakse avatud ka KOV osaluskogudele. Marina koostab liikmepaketi,
mille valmimisel Anni ja Kristo promovad ENLi liikmelisust maakondlike külastuste raames.
Avalduste saatmise tähtajaks on esialgu 8. märts, mille tulemusel saaks 21-22. märtsil toimuvat
osaluskogude koostöökohtumist käsitleda Osaluskogude koja kohtumisena.

14. ENLi uuest kodulehest
ENLi kodulehe senine projektijuht Exact.ee-s on vahetunud ning võib loota kodulehe peatset üles
laadimist. Kindlaid kuupäevi veel ei ole antud.

15.Muud teemad
# ENLi juhatuse koosolekud
Sellest aastast toimuvad ENLi juhatuse koosolekud kolmapäeviti.
Järgmised koosolekud:
29. jaanuar
10. veebruar
22. veebruar
10. märts
24. märts
Juhatuse koosolekute uus kord: iga kahe nädala tagant ainult juhatusega, ja mõlemal juhul peab
juhatuse liige ise oma valdkonnast ülevaate andma spetsialisti/büroo abita.
# ENLi kevadine üldkoosolek toimub 29. mail.
# VÜF väikeprojektide tähtaeg on homme. ENLi projekti esitamise eest vastutavad Pille-Riin ja
Ott.

4

# Ulrika on küsinud, kas Varivalimisi saab esitada Karl Suure Euroopa Noorte auhinnale. Teema
võetakse uuesti üles meeskonnalistis.
# Talvelaagrist
Marina tutvustas täiendatud kava. Arutati kitsaskohad läbi. Kerlin – Marina tegelevad liikmete
seas info jagamisega, et osalejate number täis tuleks.

16. Juhatuse koosolekute välistel aegadel vastu võetud otsused
# Otsus ENLi vabatahtlik Jaan Urb’i päevarahade kohta
Vabatahtlik Jaan Urb esitas 28.12.2009 ENLile avalduse palvega maksta päevarahad summas
6380 EEK järgmistevälislähetuste eest:
4.10.2009 kuni 7.10.2009 (Advisory Council on Youth koosolek Budapestis)
8.12.2009 kuni 11.12.2009 (Programming Committee koosolek Strasbourgis)
Nimetatud summa tuleneb Euroopa Nõukogu poolt kehtestatud piirnormidest ning on käesolevaks
hetkeks ka Eesti Noorteühenduste Liidu arveldusarvele laekunud.
2.01.2010 OTSUSTATI: välja maksta Jaan Urbile päevarahad avalduses esitatud summa
ulatuses. Otsuse kinnitasid juhatuse liikmed Ott Heidmets, Liina Männiste, Kairi Püss, Marina Vilop
ja Ulrika Hurt.
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Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) projektijuhi X ametijuhend

I ÜLDSÄTTED
1. Projektijuht võetakse tööle ja vabastatakse töölt Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse
esimehe poolt.
2. Projektijuht allub otseselt ENLi tegevjuhile.
3. Projektijuht juhindub oma töös oma ametijuhendist, Eesti Vabariigi seadustest ja Eesti
Noorteühenduste Liidu põhikirjast.
4. Ametijuhend vaadatakse läbi ja vajadusel muudetakse vähemalt üks kord aastas ning enne
projektijuhi tööle asumist koostöös projketijuhiga.
5. Projektijuhti asendab tema äraolekul tegevjuhi poolt määratud isik.

II KOHUSTUSED
1. Projektijuht peab oma ametikohustusi täitma täpselt, õigeaegselt ja kohusetundlikult.
2. Projektijuht on kohustatud täitma teenistusse puutuvaid õigusakte ja korraldusi ning
ootamatuid erikorraldusi, ülesandeid, mis tulenevad tema ametikohast.
3. Projektijuht peab olema kursis tema tööks vajalike Eesti Vabariigi õigusaktidega ning täitma
nendes sätestatud tingimusi.
4. Projektijuht peab kinni pidama konfidentsiaalsusenõudest.

5.
Projektijuhi ametikohast tulenevad ülesanded

Oodatav tulemus

(Lisanduvad vastavalt konkreetse projekti eripäradele)
1. Projektiga

seotud

infovahetuse

korraldamine,

Projektiga

seotud

suhtlemine liikmesorganisatsioonide, partnerite ja

korrektselt

ja

muude siht- ja sidusgruppidega;

informatsiooni saanud õigeaegselt.

2. Projektiga seotud dokumentide haldamine (sh

Projektiga

infovahetus

ajakohaselt.

seotud

Kõik

dokumendid

vormistatud

on

ning

on

korraldatud

huvigrupid

korrektselt

juriidilised dokumendid, sisse- ja väljaminevad

arusaadavalt

säilitatud

kirjad, kuluaruanded, koosolekute protokollid,

kasutamiseks ning on kättesaadavad ENL büroos.

on

ja

tulevikus

projektide/ürituste/ jooksva töö tegevusaruanded,
töömaterjalid jms);
3. Projekti vabatahtlike ja nende töö koordineerimine;

Projekti

läbiviimiseks

on

olemas

vajalikud

vabatahtlikud, kes töötavad motiveeritult ning saavad
aru oma töökohustustest. Vabatahtlike koordineerimisel
tehakse koostööd vabatahtlike koordinaatoriga.
4. Projekti

tegevuste

sisuline

ja

tehniline

Projekti korraldus toimib tõrgeteta. Projekti käigus on
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korraldamine;

võimalik teha vahekokkuvõtteid ja hinnata projekti
kulgu ning vajadusel teha muutuseid edasises projekti
juhtimises.

5. Projektitaotluste ja -aruannete koostamine;

Projektitaotlused ja aruanded on koostatud korrekteselt
ja õigeaegselt.

6. Projekti kuluaruannete koostamine ja eelarvestuse
jälgimine;

Projekt toimib vastavalt eelarvele, kuluaruanded on
koostatud
teavitatakse

õigeaegselt.
tegevjuhti

Võimalikest
ja/või

ebakõladest

juhatust

esimesel

võimalusel.
7. ENLi üritustel osalemine, sh kord kuus toimuvatel
juhatuse koosolekutel;
8. ENLi juhatuse delegeerimisel ENLi esindamine.

Projektijuht on osalenud ENL üritustel, seal hulgas kord
kuus ka juhatuse koosolekutel.
Projektijuht on esindanud ENLi organisatsiooni huve
silmas pidanud ning käitunud seejuures eeskujulikult.

III ÕIGUSED
1. Saada juhtkonnalt töösse puutuvat informatsiooni.
2. Teha ettepanekuid oma töökorralduse ja ülesannete osas.
3. Taotleda ametialaselt vajalikku täiendkoolitust.
4. Keelduda tööst, mille kohta talle ei ole antud eelnevalt selgitusi või mille täitmiseks puuduvad
nõutavad algdokumendid.
5. Teised õigused, mis tulenevad Eesti Vabariigi seadustest.

IV VASTUTUS
1. Projektijuht vastutab ametijuhendi järgi kohustuseks võetud ülesannete täitmise eest.
2. Kohustuste täitmisest keeldumise korral võidakse kohaldada töötaja distsiplinaarvastutusele
võtmist.

V NÕUDED AMETIKOHALE
1. Projektijuht omab varasemat projektijuhtimise kogemust.
2. Projektijuht omab kõrgharidust või omandab seda.
3. Eesti keele oskus kõrgtasemel, soovitav inglise- ja/või mõne teise võõrkeele oskus.
4. Projektijuht oskab kasutada arvutit
5. Projektijuhi isikuomadused on: suhtlemis-, kuulamis- ja eneseväljendusoskus,
kohusetundlikkus, koostöövalmidus
Juhatuse esimees

Projektijuht

7

