
 
 

EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU 

PROTOKOLL nr 2014-31 

 

Toimumisaeg: 02.11.2015 

Toimumiskoht: Eesti Noorteühenduste Liidu kontor (Estonia pst 5a, Tallinn) 

 

Algus: 8.30 

Lõpp: 9.15 

 

Osalejad: Reet Sillavee, Liisa Lillemets, Triin Bõstrov ja Kadi Vahtra.   

 

Juhataja: Reet Sillavee 

Protokollija: Triin Bõstrov 

Päevakord: 

1. Toimunud ja toimunud kohtumised 

2. KUTSE: Tallinna linna noortevolikogu traditsiooniline iga-aastane vastuvõtt  

3. Projekt „Uute osalusvormide uurimine“  

4. Meeskonna aastalõpuüritus  

5. ENLi finantsid  

6. Yo!Festival 2016  

7. Juhatuse 16-17 üleandmine  

8. ENLi esindaja määramine noorsootöö valdkonna tunnustuskomisjoni 

 

 

1. Toimunud ja toimuvad kohtumised 

Juhatus ja tegevjuht tegid ülevaate toimunud ja toimuvatest kohtumistest. 

 

2. KUTSE: Tallinna linna noortevolikogu traditsiooniline iga-aastane vastuvõtt  

ENL sai kutse osaleda Tallinna linna noortevolikogu traditsioonilisel iga-aastasel vastuvõtul, mis on 

alguseks uue noortevolikogu koosseisu ametiajale. Vastuvõtt toimub 05.11.2015 Tallinna Raekojas. 

Osaleb Triin.  

 

3. Projekt „Uute osalusvormide uurimine“  

Triin tegi ülevaate projekti arengutest. Oktoobri lõpus esitas Triin Haridus-ja Teadusministeeriumi 

noorteosakonnale projekti sisuaruande, finantsaruande, poliitikasoovitused ja ettepanek järeltegevuste 

rakendamiseks.   

 

4. Meeskonna aastalõpuüritus  

Juhatus ja tegevjuht arutasid, millal korraldada meeskonna aastalõpuüritus. Kuna detsember on kiire 

areng, otsustati see lükata jaanuarisse.  

 



5. ENLi finantsid  

Juhatus ja tegevjuht tegid ülevaate ENLi finantside hetkeolukorrast. 

 

6. Yo!Festival 2016  

ENLi välissuhete vabatahtlik Kristen Aigro kirjutas juhatusele seoses 2016.aasta kevadel toimuvast 

Yo!Festivalist, täpsemalt teema ja inimeste arvu osas. Hetkel on planeerinud ENLi keskseks teema 

antud üritusel „valijakompass“, kaalumisel on ka vabatahtlikkuse tunnustamise teemalise paneeli 

läbiviimine/kaaskorraldamine/aitamine. Juhatuse arutelu tulemusena vastas Triin, et maksimaalselt 

saab ENLi poolelt tulla 10 inimest (sh välissuhete inimesed, üks juhatuse liige ja Liisa Tolli, juhul kui 

vabatahtlikkuse teema jääb sisse). 

 

7. Juhatuse 16-17 üleandmine 

Juhatus tegeleb ja valmistab ette uue juhatuse üleandmist, üleandmiskoosolekud võiksid toimuda 

detsembris ja jaanuaris. Üldjuhtimise üleandmiskoosolekud on planeeritud 15.12, 18.12 ja 29.12. 

Eraldi noortepoliitika ja teiste valdkondade üleandmised lepitakse eraldi kokku aga toimuvad üldiselt 

kõik kas detsembris või jaanuaris.  

 

8. ENLi esindaja määramine noorsootöö valdkonna tunnustuskomisjoni 

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega tunnustab igal aastal  

üleriigiliselt noorsootöö valdkonna parimaid tegijaid. Tunnustusauhinna saajad tehakse teatavaks 

jaanuaris 2016 toimuval tunnustussündmusel.  ENLi esindaja määramine noorsootöö valdkonna 

tunnustuskomisjoni tähtaeg on 02.11.2015. ENL esindab antud tunnustuskomisjonis juhatuse esimees 

Reet Sillavee.  

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/ /Allkirjastatud digitaalselt/ 

Reet Sillavee Triin Bõstrov 

Koosoleku juhataja Koosoleku protokollija  

 

 


