
 

Juhatuse koosoleku protokoll nr 1 

Koosoleku juhataja: Aleksandra Kamilova 
Protokollija: Mailis Ostra 
Kohal: Aleksandra Kamilova, Edgar Rootalu, Teele Tõnismann, Anni Metstak, Kristo Notton, Martin 
Kirs, Karl Hallik, Liina Siniveer (Skype), Mailis Ostra (Skype) 
 
Algus: 17:32 
Lõpp: 20:25 
 
Päevakord: 
1. Päevakorra kinnitamine 
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine 
3. Noortepoliitika 
4. Välissuhted 
5. Osaluskogud 
6. ENLi töögrupid 
7. ENLi suvekool 
8. Meediakonverents 
9. Muud küsimused 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
Juhatus kinnitas koosoleku päevakorra antud kujul: 
1. Päevakorra kinnitamine 
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine 
3. Noortepoliitika 
4. Välissuhted 
5. Osaluskogud 
6. Meediakonverents 
7. Muud küsimused 
 
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine 
Juhatus kinnitas eelmise koosoleku protokolli tingimusega, et edaspidi on protokollid veidi 
põhjalikumad ja sisukamad. 
 
3. Noortepoliitika 
Noortepoliitika juhi Edgar Rootalu töökoormus on 25 h nädalas ja noortepoliitika spetsialisti Teele 
Tõnismanni 15 h nädalas. Kohalolekuajad lepitakse kokku käesoleval nädalal. Esimesed kaks nädalat 
on planeeritud noortepoliitika valdkonna töötajatele sisseelamise ajana, kus lepitakse kokku 
vastutusvaldkondade ja ülesannete jaotus, üleandmine, vajalikud koolitused ja kohtumised. Lähiajal 
on toimumas kohtumised Haridus- ja Teadusministeeriumi Noorteosakonnaga ja Eesti Noorsootöö 
Keskusega. Jätkub koostöö Töötukassaga seoses noorte tööhõiveküsimustega. 
 



4. Välissuhted 
Poolas toimunud Struktureeritud Dialoogi kohtumisel tunnustati Eesti esitatud raportit ja tõsteti esile 
hästi tehtud tööd. 
Septembris planeeritakse koostöökohtumist Soome Noorteühenduste Liidu Allianssiga, kus osalevad 
ENLi meeskonna liikmed. 
 
5. Osaluskogud 
Mentorprogrammist 
Seoses mitte plaanipäraselt tööle läinud mentorprogrammiga, sõidavad Anni ja Kristo läbi kõik 
maakonnad. Kohtumised toimuvad noortevolikogudega, kes loodi meie 2010. ja 2011. aasta 
mentorprogrammide raames. Lisaks toimub pärastlõunasel ajal igas maakonnas kohtumine ka 
maakondliku noortekoguga.   
14.09 Võrumaa 
15.09 Põlvamaa 
16.09 Valgamaa 
21.09 Lääne-Virumaa 
22.09 Raplamaa 
23.09 Harjumaa 
26.10 Ida-Virumaa 
27.10 Jõgevamaa 
28.10 Järvamaa 
02.11 Tartumaa 
03.11 Viljandimaa 
04.11 Pärnumaa 
09.11 Läänemaa 
10.11 Hiiumaa 
11.11 Saaremaa  
 
Osaluskohvikud 
Esialgses plaanis korraldada need 20.10 on toimunud muutus, sest planeeritud kaasfinantseeringut 
maavalitsustelt ei saadud kokku. Oleme üritust edasi lükanud ja koos maavalitsustega jõudnud 
järeldusele, et teeme kõik maakondlikud osaluskohvikud 1. detsembril. Hetkel on veel 2 maakonda, 
kellele see kuupäev ka ei sobi, anname endast parima ja püüame selle ASAP lukku saada. Hetkel 
käimas projektijuhi konkurss. Lisarahastuse taotlemiseks on sisse antud ka taotlus KÜSKi Hea Idee 
vooru. 
 
Käsiraamat 
Endiselt ootame kuni 15.09 tagasisidet ka meeskonnaliikmetelt. Kindlasti võiksid noortepoliitikud kaasa 
mõelda selles osas. ENTK on juba oma mõtted edastanud. Käsiraamatu osas ootaks abi Karlilt teate 
osas, ning kontori poole pealt Karlilt ja Kaiditl levitamise/postitamise osas.  
 
Visioonidokument 
Visioonidokumendi koostamise protsessi veab Jorma Sarv, kes praegusel hetkel Kultuuriministeeriumis 
arendusosakonna juhataja ja mitmeid maakondlikke noortekogusid kui ka KOVe  nende arengukavade 
planeerimisel toetanud. Meil toimub 3 kohtumist, mille kuupäevad selguvad järgmise nädala alguses. 
 
Sügisseminar, 18.-20. November 2011 @ Tallinn  
Suvekooli suur menu ja noorte ootus sisuliste arutelude üle rõõmustavad meid ja oleme otsustanud 
Sügisseminari tuua Tallinnasse (odavam korraldus) ning teha seda senise 2 päeva asemel 3-
päevasena. Noortekogud.ee veebilehel hakkab aja möödudes selle kohta ka täpsemat infot laekuma. 



Hetke seisuga on reedel planeeritud kohtumised maakondlike noortekogude juhtidele, millega 
paralleelselt toimub ka Osaluskohviku meeskonna kohtumine. Toimuvad nii koolitused kui suuremad 
diskussioonigrupid.  
 
Suvekoolist 
Anni tegi ülevaate osaluskogude poolt laekunud tagasisideankeetidest. Osales kokku 120 noort 14st 
maakonnast.  
 
 
Kohtumine meeskonnale osaluskogude teemal toimub tesipäeval 18. Oktoobril ENLis.  
 
Tõrva Noortevolikogu ja Tartu Valla Noortevolikogu otsustati vastu võtta 
vaatlejaliikmeteks. Kristo vastab Tõrvale ja Tartu Vallale, Karl paneb info üles veebi ning 
teadetesse!  
 
Anni ja Kristo tõstatatud osaluskogude liikmelisuse teemal toimus arutelu. 
 
6. Meediakonverents 
Meediakonverents lükkub edasi, kuna 2 peaesinejat ütlesid esinemise ära. Koosolekul arutati 
meediakonverentsi sisu ja toimumisaega. Meediakonverents toimub 20. oktoobril. 


