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Tegevusaruanne

NOORTEPOLIITIKA 

ENL oli 2010. aastal  jätkuvalt esindatud ligikaudu kahekümnes erinevas ENLi jaoks strateegiliselt olulises  töögrupis, komisjonis ja nõukogus. 

ENL on töögruppides ja komisjonides osalemise kaudu kaasa rääkinud  muuhulgas ka riikliku programmi “Eesti ühiskonna väärtusarendus 

2009-2013” planeerimises, teabekampaania “Erinevuste poolt, diskrimineerimise vastu” korraldamises, projekti „Süsteemne alus 

kogukonnapõhiseks varajasele märkamisele ja sekkumisele suunatud tegevuseks: ühistegevuse mudeli väljatöötamine ja katsetamine“ 

planeerimises. 

ENL võttis 2010. aastal üheks peamiseks fookuseks noorte tööhõive temaatika. Euroopa Liidu noortevaldkonna uuest koostööraamistikust 

lähtuvalt asus ENL Eestis koordineerima struktureeritud dialoogi läbiviimist noorte ja riiklikul tasandi otsustajate vahel, mille üldteemaks 

01.01.2010 - 30.06.2011 on noorte tööhõive. Suvel 2010 viis ENL läbi laiaulatusliku noortekonsultatsiooni noorte tööhõive teemal, milles osales 

ligikaudu 1400 noort üle Eesti ning mille tulemusel valmis ka raport. Lisaks on ENL struktureeritud dialoogi raames olnud esindatud Euroopa 

Liidu Noortekonverentsidel Hispaanias ja Belgias, mille peamine teema on olnud samuti noorte tööhõive. 

ENL on ka 2010. aastal oma noortepoliitilises tegevuses jätkuvalt oluliseks pidanud osalemist seadusloomes läbi arvamuste ning ettepanekute 

esitamise erinevate õigusaktide eelnõude kohta ning vajaike eelnõude algatamise initsieerimist. ENL on 2010. aastal avaldanud arvamust 

raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse eelnõu, noorsootöö seaduse eelnõu, noorsootöö strateegia rakendusplaani täitmise aruande,  

haridus- ja teadusministri määruse "Noorteprogrammide, noorteprojektide, noorsootöö arendamise riiklike programmide, noorsoouuringute ja 

noorsootööasutuste toetamise tingimused ja kord" eelnõu , haridus- ja teadusministri määruse "Noorteühingu aastatoetuse taotlemise, 

eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord" eelnõu, võlaõigusseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja mittetulundusühingute seaduse 

muutmise seaduse eelnõu, rahandusministri määruse "Prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus" meetme „Riigi, kohalike omavalitsuste ja 

mittetulundusühingute strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine" rakendamiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord" eelnõu 

kohta; esitanud oma kooskõlastuse haridus- ja teadusministri käskkirjade “Programmi "PIIAC-Eesti" kinnitamine ja programmi elluviija 

määramine”; “Programmi "Kutseõppes õpingud katkestanute jätkuõpe" kinnitamine ja programmi elluviija volituste andmine”; „Meetme 

"Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine" avatud taotlemisel struktuuritoetuse 

andmise ja kasutamise kord" eelnõu; “Haridus- ja teadusministri 02. aprilli 2008. a määruse nr 23 "Kutseõppeasutuste õppekeskkonna 

kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord"   muutmise määruse eelnõu.”; “Haridus- ja teadusministri käskkirja 

"Programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" kinnitamine ja programmi elluviija määramine" eelnõu”;  EL ministrite nõukogu resolutsiooni 

"Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsiooni eelnõu noorte aktiivse kaasatuse kohta: võitlus töötuse ja 

vaesusega" eelnõu kohta ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ja kantselei põhimääruse eelnõu kohta. 

Lisaks on ENL koostanud 2010. aastal pöördumisi ja märgukirju Tallinna Linnavalitsuse allasutuste nimede muutmiseks, Justiitsministeeriumile 

seoses alaealiste MTÜ-de liikmeks astumisega, justiits- ning haridus- ja teadusminstrile seoses Vabariigi Valitsuse määruste muutmise 

ettepanekuga lõimitud noortepoliitika tõhusamaks rakendamiseks; valla- ja linnavolikogudele seoses noortevolikogude seadustamisega, haridus- 

ja teadusministrile seoses Noortepoliitika Nõukogu reformimisega, Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele seoses laste ombudsmani institutsiooni 

loomisega, Tallinna linnavolikogule ja –valitsusele seoses Tallinna Noorsootöö Keskuse kavandatava likvideerimisega ning esitanud Riigikogule 

ettepanekud noorte tööhõive olukorra parandamiseks. 

 

ENLi üldkoosolek võttis maikuus 2010 vastu ENLi Riigikogu valimiste platvormi. Tegemist oli esimese korraga, kui ENL sõnastas prioriteedid 

ning ettepanekud valitavale Riigikogule ning ametisse astuvale Vabariigi Valitsusele. ENL tutvustas platvormi kõikidele suurematele 

erakondadele ning soovitas erakondadel ka oma valimisplatvormides ENLi lubadusi kajastada, mida mõni erakond ka tegi. 

Oktoobris 2010 toimus ENLi organiseerimisel Riigikogu kultuuri- ja sotsiaalkomisjonide ühisistung, mille teemaks oli noorte tööpuudus. ENL 

esitas Riigikogule poliitikaettepanekute paketi, mille eesmärgiks oli vähendada tööpuudust noorte seas. ENL kohtus 2010. aastal noorte 

tööpuuduse probleemi arutamiseks ja lahenduste leidmiseks kahel korral sotsiaalminister Hanno Pevkuri ning Töötukassa juhatuse esimehe 

Meelis Paaveliga.  

2010. aastal on ENL kohtunud Riigikogu Eestimaa Roheliste, Eestimaa Rahvaliidu, Isamaa ja Res Publica Liidu ning Eesti Keskerakonna 

fraktsioonidega. Kohtutud on ka Riigikogu kultuurikomisjoniga. Jaanuaris ja detsembris 2010. aasta oktoobris toimus kohtuti haridus- ja 

teadusministriga.  Kohtumiste eesmärk on olnud ENLi seisukohtade tutvustamine ning läbirääkimiste pidamine, aga ka kontaktide loomine ja 

hoidmine. 

ENL on andnud oma sisendi ESF programmi ’Noorsootöö kvaliteedi arendamine’ koolituskava 2011-2013 välja töötamiseks, milles  juhtisime 

tähelepanu noorteühingute ja osaluskogude koolitusvajadustele, kuna ENLi hinnangul ei ole ühingud ja osaluskogud saanud seni programmi 

raames korraldatud arvukatest koolitustest erilist kasu. 

Kogu 2010. aasta vältel aitas ENL viia läbi koos Poliitikauuringute Keskusega Praxis projekti “Noored dialoogis poliitikutega”, mille 

eesmärgiks oli noorte ja poliitikute vaheliseks dialoogiks võimaluste loomine. Projekti käigus valmis veebileht www.valitsejad.eu, mis sisaldab 

endas infot poliitikute poliitilise tegevuse ja eluloo kohta, samas pakub ka võimalus poliitikutele küsimusi esitada, Projekti raames toimus 2010. 

aastal mitu osaluskohvikut ja visioonikonverents, mille käigus arutlesid poliitikud ja noored oluliste ühiskonnaelu probleemide üle. 

Suurimaks saavutuseks noortepoliitikas eelmisel aastal võib pidada uute noortevolikogude loomist 26 omavalitsuse juurde, pärast viis aastat 

kestnud tööd uue noorsootöö seaduse vastuvõtmist, milles ENLil oli väga suur roll ning Tallinna Noorsootöö Keskuse likvideerimise kavast 

loobumist Tallinna linnavalitsuse poolt. Samuti oli suureks õnnestumiseks ENLi korraldatud rahvusvaheline konverents noorte meeleavalduste 

teemal, mille tulemusel plaanib ENL jätkata koostööd ning kogemuste vahetamist Gruusia, Armeenia, Moldova ja Balti riikidega. 

Asjadest, mis ei läinud päris nii, nagu planeeritud ning millest oleme võtnud õppust, peab esile tooma noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi 

passiivsuse ning töölerakendumise, mille peamiseks põhjuseks peame lisaks liikmete vähesele motivatsioonile ja huvile ka konkreetse väljundi 

puudumist. Teise asjana, millega pole põhjust nii väga rahul olla, on omavalitsuste noorsootöö andmebaasi uuendamine, mis seoses assistendi

http://www.valitsejad.eu/
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koondamisega sai koordineeritud vabatahtliku poolt, kuid vastuseid laekus oodatust palju vähem. Ka Noortepoliitika Nõukogu roll ning vajalikkus

on suure küsimärgi all ning siiani ei ole me jõudnud rahuldavale kompromissile Haridus- ja Teadusministeeriumiga, samuti ei käinud nõukogu

2010. aastal peaaegu üldse koos. 

Rahul  ei saa olla ka noorsootöö rahastamise hea tava koostamise edasilükkumisega, mis on tulenenud sobiva praktikandi-vabatahtliku leidmise

raskusest. 

AVALIKUD SUHTED 

Valdkondlikes meediaväljaannetes on ilmunud ENLi poolt arvukalt meediakajastusi noori puudutavatel teemadel. ENL on oma seisukohtadest

informeerimisel olnud proaktiivne nii ajakirjanduse kui ka otsustajatega suheldes. Seisukohad, pöördumised ja pressiteated on kättesaadaval

ENLi kodulehel ja neile viitavad sageli ka teised asutused. 

ENl kasutab sotsiaalmeedia kontosid olulisema info kiiremaks edastamiseks kõigile huvilistele. ENLi kodulehel www.enl.ee on välja toodud ENLi

Twitteri, Facebooki ja blogikonto. ENLi sotsiaalmeedia kontosid uuendatakse jooksvalt ja regulaarselt. 

Selleks et tõsta liikmesorganisatsioonide pädevust availkkusuhete vallas, oli 2010. aasta Suvekoolis avalikkussuhete koolitusblokis rõhk

meediasuhetel ning oma üritustest ajakirjanikele rääkimine. Ajakirjanikud Ott Järvela (Õhtuleht) ja Kertu Jukkum (Sky Plus, Kanal 2) koolitasid

pressiteate kirjutamise, intervjuu andmise ning uudisväärtusliku esiletoomise teemadel. 

 

VÄLISSUHTED 

 

2010. aastal oli ENL esindatud kõigil tähtsamatel Euroopa Noortefoorumi kohtumistel. Koostöö Põhja-ja Baltimaade (Nordic-Baltic) võrgustikuga

oli 2010. aastal samuti regulaarne ja tulemuslik. Aprillis 2010 korraldas ENL Põhja- ja Baltimaade koostööraamistiku (NBCM) kohtumise

Tallinnas,  kus osalesid Eesti, Soome, Läti, Leedu, Rootsi, Norra, Taani ja Islandi noorteühenduste liitude juhid ning Euroopa Noortefoorumi

juhatuse liige Johan Ekman. 

 

ENL tegi ka 2010. aastal igal esmaspäeval kokkuvõtte noori huvitavatest olulisematest välissündmustest välisuudiste uudiskirjas.

Rahvusvahelised koolituspakkumised ja noortevahetuste kuulutused ilmusid regulaarselt ka kodulehele. 

ENL esitas esmakordselt ajaloos oma kandidaadi ka Euroopa Noortefoorumi juhatusse. ENL tegeles aktiivselt aasta jooksul kampaaniaga, kuid

paraku ei osutunud seekord meie kandiaat Euroopa Noortefoorumi juhatusse valituks.  

 

2010. aasta välislähetused: 

• 15.-19. detsember - Sloveenias toimunud "APYN Advocacy school on the Role of youth organizations in alcohol policy" osales ENL

esindajana Karin Kops.

• 12.-14. detsember - Brüsselis, Belgias toimunud Euroopa Komisjoni programmikomitee (CoE Programming Commitee) istungil osales ENLi

noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi liige Jaan Urb.

• 18.-20. november - Brüsselis, Belgias toimunud Euroopa Noortefoorumi (YFJ) üldkoosolekul osalesid ENL tegevjuht Anni Kuller

ning ENLi noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi liige Jaan Urb.

• 28.-29. oktoober - Brüsselis, Belgias toimunud foorumil "European Stakeholders Forum on EU cooperation in education and training, youth

and international cooperation in higher education" osales ENL välissuhete juht Pille-Riin Raudsepp.

• 17.-20. oktoober - Budapestis, Ungaris toimunud Advisory Council'i koosolekul osales nõukogus ENLi esindajana Jaan Urb.

• 15.-17. oktoober - Lissabonis, Portugalis toimunud Alcohol Policy Youth Network (APYN) üldkoosolekul osales ENLi välissuhete juht

Pille-Riin Raudsepp.

• 1.-4. oktoober - Leuvenis, Belgias toimunud Euroopa Liidu Noortekonverentsil osalesid ENLi avalike suhete juht Aleksandra Kamilova, ENLi

struktureeritud dialoogi siseriikliku töörühma liige Marian Vares ning ENLi vabatahtlik Risto Veskioja.

• 8.-10. september - Bürsselis, Belgias toimunud Euroopa Noortefoorumi liikmesorganisatsioonide tegevjuhtide kohtumisel osales ENLi

tegevjuht Anni Kuller.

• 7. september - Kopenhaagenis, Taanis toimunud Nordic-Baltic Contact Meetingu kohtumisel osales ENLi tegevjuht Anni Kuller.

• 7.-10. juuli - Gentis, Belgias toimunud Esimesel Euroopa Noorsootöö Konvendil osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.

• 17.-18. juuni - Helisngis, Soomes toimunud kohtumisel Soome Noorteühenduste Liidu Allianssi, Soome Haridus- ja Kultuuriministeeriumi,

Soome Keskkooliõpilaste Liidu ja Eduskunta liikmega osalesid ENLi tegevjuht Anni Kuller, ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson,

ENLi juhatuse liige Kairi Püss, ENLi valitud juhatuse liige Veroonika Mätlik ning ENLi noortepoliitika ja välissuhete töögrupi liige Jaan Urb.

• 11.-12. juuni - Belgias, Brüsselis toimunud Euroopa Noortefoorumi ekspertgrupi "vote@16" koosolekul osales ENLi esindajana Maris Sild.

• 9.-11. juuni - Euroopa Nõukogu Noortevaldkonna Programminõukogu koosolekul Budapestis, Ungaris osales nõukogu liige Jaan Urb.

• 13.-16. mail Vilniuses toimunud rahvusvahelisel noorteseminaril "B Young" osalesid ENLi tegevjuht Anni Kuller ja noortepoliitika ja väissuhete

töögrupi liige Jaan Urb.

• 14.-16. mai - Becicis, Montenegros toimunud Montenegro Noortefoorumi asutamist ettevalmistaval kohtumisel osales ENLi noortepoliitika

spetsialist Martti Martinson.

• 5.-11. mai - Shanghais, Hiina Rahvavabariigis toimunud Euroopa Liidu ja Hiina noorteliidrite kohtumisel esindas ENLi noortepoliitika ja

välissuhete juhtgrupi liige Marit Valge.

• 23.-25. aprill - Brüsselis, Belgias toimunud Euroopa Noortefoorumi liikmete nõukogu (COMEM) koosolekul osales ENLi noortepoliitika ja

välissuhete juhtgrupi liige Jaan Urb.

• 13.-16. aprill - Euroopa Liidu noortekonverentsil Hispaanias, Jerez de la Fronteras osalesid juhatuse esimees Ott Heidmets, tegevjuht Anni

Kuller ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.

http://www.enl.ee/
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• 6.-7. märts - Euroopa Noortefoorumi Financial Control Commission korralisel koosolekul osales ENLi esindajana Sven Lehemets

• 11. veebruar - Belgias, Brüsselis toimunud Euroopa Komisjoni kohtumisel, Youth Health Initiative: State of Play and Way Forward osales

ENLi avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar

• 2.-8. veebruar - Sitsiilias toimunud koolitusel To Pass or ... or to YouthPass, osales ENLi tegevjuht Anni Kuller

• Itaalias, Baris toimunud esimesel ülemaailmsel noortekohtumisel „World Youth Meeting" osales ENLi avalike suhete spetsialist Meelika

Jürisaar. Lisainfo: http://www.nimociv.org ja http://noorus.wordpress.com/

• 15.-18. jaanuar - Leedus, Vilniuses toimunud Work2Change seminaril osales AEGEE Tallinn esindaja Silja Paulus

  

NOORTE OSALUSKOGUDE ARENDAMINE 

2010. aasta algas maakondlike ja kohaliku tasandi noorte osaluskogude arendamise ja koostöö koordineerimise projekti jaoks soodsalt pinnalt, 

jätkati 2009. aastal alustatud visiitidega maakondadesse ja omavalitsustesse noorte osaluse-kaasamise ning osaluskogude teemal. See on 

aidanud kaasa nii Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) kui Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) tutvustamisele laiemale ringile ja käsitletavate 

teemadega seotud info levitamisele omavalitsusjuhtide ning noorsootöö eest vastutavate isikute seas näost näkku. Aasta alguses asusid mitmed 

maakondlikud noortekogud 2009. aastal tehtud tagasikäiku vaikselt heastama. Otsiti uusi liikmeid lagunenud meeskondadesse ja korrastati 

tegevusi. Täiesti nullist alustasid taas tegevust Harjumaa ja Raplamaa Noortekogud, järjepidevalt head ning tulemuslikku tööd on näidanud 

Järvamaa ja Lääne-Viru, samuti Läänemaa, Tartumaa ning Pärnumaa Noortekogud.  

2010. aastal olid kohaliku tasandi osaluskogud suurendatud tähelepanu all ja selle toetamiseks kutsuti ellu spetsiaalne kohaliku tasandi 

osaluskogude mentorlusprogramm, mille eesmärgiks oli luua kõikidesse maakondadesse juurde 2 noortevolikogu ENLi poolt saadetava mentori 

ja 3 000 kroonise stardiraha abiga. 

Noortevolikogud loodi 2010. aastal järgmistesse omavalitsustesse:  

Harjumaa                     Anija vald, Kose vald, Saku vald 

Ida-Virumaa                 Narva-Jõesuu linn, Maidla vald 

Järvamaa                     Koeru vald, Paide linn 

Läänemaa                    Noarootsi vald, Ridala vald 

Lääne-Virumaa             Haljala vald, Tapa linn, Väike-Maarja vald 

Pärnumaa                    Saarde vald, Tõstamaa vald 

Raplamaa                    Märjamaa vald, Juuru vald 

Saaremaa                    Kaarma vald 

Jõgevamaa                  Jõgeva linn 

Viljandimaa                  Karksi vald, Tarvastu vald, Võhma linn 

Valgamaa                    Tõrva linn, Tõlliste vald 

Võrumaa                      Haanja vald, Võru linn, Sõmerpalu vald 

 

Hiiumaal ja Põlvamaal ei tekkinud ENLi mentorprogrammi raames ühtegi noortevolikogu.  

Toimusid 2 traditsiooniks saanud koostöökohtumist-seminari:  

20.-21.03.2010, Osaluskogude kevadseminar Tallinnas, kust võtsid osa 11 maakonna osaluskogude noored 

27.-29.08.2010, Osaluskogude suvekool Tehumardil Saaremaal, kus kokku osales 100 noort 14st maakonnast.  

13.-14.11.2010, Osaluskogude sügisseminar Tartus, kus osales 60 inimest 28st osaluskogust üle Eesti  

2009. aasta sügisest võtab ENL osaluskogusid ka ametlikumalt oma sekka – nimelt loodi vaatlejaliikme staatus just osaluskogudele. Tänaseks 

on ENLi vaatlejaliikme staatuse saanud: 

1) Viimsi Noortevolikogu 

2) Pärnumaa Noortekogu 

3) Läänemaa Noortekogu 

4) Jõgevamaa Noortekogu 

5) Tartumaa Noortekogu 

6) Harjumaa Noortekogu 

7) Hiiumaa Noortekogu 

8) Järvamaa Noortekogu 

9) Valgamaa Noortekogu 

Osaluskogude vaatlejaliikmeks ENLi juurde vastuvõtmist on ajendanud soov tuua osaluskogude maastikule järjepidevust. Niigi projektipõhises 

noorsootöös on osaluskogudel ENLi juurde kuulumisega garanteeritud igasugune toetus ning ligipääs huvitavamatele koolitustele, 

koostööpakkumistele ja poliitikate kujundamisele Eesti noortepoliitikas. 

27. novembril 2010 toimunud ENLi sügisese üldkoosoleku raames võeti vastu ka muudatus ENLi noortepoliitika platvormi noorte osaluse ja 

kaasamise peatükki, täpsustades ENLi seisukohti noorte osaluskogude arengusuundade osas. Platvormis täpsustati maakondlike ja kohaliku 

tasandi osaluskogude rollide erinevusi, ENLi rolli osaluskogude katuseks olemisel, osaluskogude rahastamise korraldamist ning õigust 

koonduda mittetulundusühingutesse. 

Riigikogu võttis 17. juunil 2010 vastu uue noorsootöö seaduse, mille  kahtlemata kaalukaim muudatus seisneb noortevolikogude seadustamises. 

Esmakordselt on noortevolikogu tegutsemise ja moodustamise alused ja eesmärgid ning KOVi kohustused noortevolikogudega seoses 

seadusetasandil määratletud alates selle kehtima hakkamisest 01.09.2010. Esimesed ettepanekud noortevolikogude õigusliku määratlemise 

osas seaduse tasandil tegi ENL aastatel 2004-2005 ja on järjepidevalt teinud tööd selle nimel, et kindlustada noortevolikogudele seadusandlik 

tugi. 2010. aasta esimesel poolel kohtus ENL kõikide Riigikogu fraktsioonidega ja osales mitmetel kultuurikomisjoni istungitel, kus põhjendas 

noortevolikogude seadustamise vajalikkust. Kohalike omavalitsusi teavitas ENL noortevolikogusid puudutavatest seadusemuudatustest ning anti

http://www.nimociv.org/
http://noorus.wordpress.com/
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ka soovituslikud juhendid seaduse rakendamiseks. 

2010. aasta üks suuremaid ülesandeid ja ka saavutusi on kindlasti ka rahvusvahelise projekti „4 Stations for Youth Participation“ kirjutamine ning 

läbiviimine. Eelmistel aastatel on Eesti osaluskogude noored erinevatel välismaistel kohtumistel käinud, nüüd oli aeg ka ise midagi vastu anda – 

Eesti noortekogude noored kirjutasid ühiselt Euroopa Noored Eesti büroole (ENEB) taotluse rahvusvahelise noortevahetuse korraldamiseks, mis 

sai ka positiivse vastuse. 

Maakondlike ja kohaliku tasandi noorte osaluskogude tegevust koordineeris ENLis 2010. aastal 0,5 koormusega projektijuht, keda toetasid ENLi 

tegevjuht ja noortepoliitika spetsialist.  

Koolituste korraldamine on eelarveliste vahendite tõttu olnud piiratud, toimunud on vaid osaluskogude talvelaager ja suvekool, lisaks üks 

teemakoolitus välissuhete teemal. ENL vahendab rohkesti infot noorsootöö alaste koolituste kohta (sh. liikmete koolitused). 

 

FINANTSID JA TUGEV ORGANISATSIOON 

 

Rahade juhtimiseks on ENLis 2009 aastal välja töötatud ja kirja pandud üldised põhimõtted, mida järgivad nii tegevjuht kui ka juhatuse esimees 

ja teised juhatuse liikmed. Rahade juhtimise reeglid sätestavad, kuidas toimub eelarve täituvuse jälgimine ja võimaldab omada selget ülevaadet 

projektide kuludest. Muuhulgas sätestab see, kuidas käib kuludokumentide korrektne arhiveerimine, kuluaruannete vormistamine, palkade 

arvestamine ja muude organisatsiooni toimimiseks vajalike toimingute tegemine. 

Alates finantsjuhi positsiooni puudumisest ENLi juhatuses läksid finantsjuhtimise funktsioonid üle tegevjuhile ja juhatuse esimehele, kes 

igapäevast rahade juhtimist korraldavad. Juhatuses toimusid eelarve ülevaatused kord kvartalis. Sarnaselt 2009. aastaga toimus ka 2010. aastal 

süsteem, kus kõik projektijuhid tegid järjepidevalt projektide täituvuse kohta analüüse.  

Kevadel valitakse ENLis uusi juhatuse liikmeid ja seetõttu on heaks tavaks saanud suvine üleminekuperiood, kuna eelmiste juhatuse liikmete 

mandaat lõpeb sügisel. Üleminekuperioodi eesmärk on kindlustada sujuv töö üleandmine vanadelt juhatuse liikmetelt uutele. 2010. aasta 

üleminekuperiood saigi alguse uute juhatuse liikmete valimiste hetkest, ning kõige tähtsam oli kogu meeskonnale toimunud üleminekuüritus 

juuni alguses, kus käsitleti kõiki organisatsioonile olulisi teemasid ja valupunkte. Üleminekuürituse järel toimusid üleminekuperioodid valdkonniti, 

samuti toimusid täiendavad kohtumised kogu meeskonnaga ja ENLi juures tegutsevate vabatahtlikega.  

Meeskonnaliikmete koolitus ja enesetäiendamine on olulisel kohal töötajate motiveerimisel ning ENLi töötajad osalesid erinevatel 

meeskonnakoolitustel kogu 2010. aasta jooksul. Lisaks osaleti meeskonnaga kõikidel ENLi poolt korraldatavatel liikmekoolitustel (Suvekool, 

Talvelaager, teemakoolitus). Samuti toimub üleminekuürituse kõrval ka talvine motivatsioonikoolitus väljasõidu näol. 2010. aastal tegi juhatuse 

esimees arenguvestlusi juhatuse liikmetega ja tegevjuht ülejäänud meeskonnaliikmetega. Arenguvestlused on heaks allikaks mitteformaalses 

õhkkonnas anda ning saada enda tehtud tööle konstruktiivset tagasisidet. Saadud sisendist lähtuvalt tehakse muudatusi ka organisatsiooni 

igapäevases juhtimises.  

ENL on endiselt rahastatud projektipõhiselt, rahalisi lisaressursse erasektori näol ei ole suudetud kaasata. Sellegipoolest on erasektoriga 

koostöö toimunud muu toetamise formaadis, näiteks on ENLi "ihukoolitajaks" läbi aastate olnud Indrek Rahi, samuti on mitmed ettevõtted ENLi 

läbi mitmete projektide järjepidevalt toetanud, nt spordiklubi Reval Sport, Postimees, Eesti Jalgpalli Liit, restoran Sushi Cat jne.  

ENLi erinevate tegevuste (Suvekool, Noortepäev, Osaluskogude võrgustik) juurde on kaasatud vabatahtlikena noored nii ENLi liikmete hulgast 

kui ka väljastpoolt. ENLi vilistlaskogu ei ole siiski eesmärgipäraselt käima saadud.  

ENLi kontor on muutunud töötajasõbralikumaks keskkonnaks, 2010. aastal soetati nii uus printer-skänner-koopiamasin kui ka külmkapp ja 

kohvimasin. ENLi kontoris on ka üks lauaarvuti, kuid enamik töötajaid kasutab siiski kontoris töö tegemiseks oma isiklikku sülearvutit.  

ENLis olid 2010. aastal tööl järgmised inimesed: 

Tegevjuht (1,0) 

Noortepoliitika spetsialist  (1,0) 

Avalike suhete spetsialist (1,0) 

Assistent (1,0), kuni 30.04.2010 

Akna peatoimetaja, vahemikus 01.02.2010-20.09.2010 

Noortepäeva projektijuht, vahemikus 01.07.2010-31.08.2010 

Varivalimiste projektijuht, alates 1. juuni 2010  

Varivalimiste assistent, alates 01. august 2010 

LIIKMEVALDKOND 

2010. aastal sügisest ei ole ENLi juhatuses liikmevaldkonna juhti, mistõttu olid liikmevaldkonna arendamisega seonduvad tegevused ilmselgelt 

vaeslapse osas. Toimunud on üksikud liikmekohtumised, samas liikmetega kohtumistel ja informatsiooni saamise osas on rohkem rõhku pandud 

erinevate töögruppide ja ürituste raames kontakteerumise kaudu. 

Liikmevaldkonna juhtgrupi loomiseks ei ole otsest vajadust ega ka võimalust olnud. 

ENL on otsinud täiendavaid vahendeid noorteühingute ja –projektide enesehindamise ja kvaliteedi programmi käivitamiseks, samuti ka 

liikmevaldkonna spetsialisti palkamiseks, kuna ENLi põhirahastusest pole olnud võimalik nimetatud tegevusi rahastada. Koostati ka projekt, mis 

paraku ei saanud rahastust. 

ENLi meeskond on teadvustanud liikmevaldkonna probleemsust ning on tõsiselt alustanud analüüsi vastutusvaldkondade ümberjaotamiseks. 

Positiivse poole pealt tooks välja noorte osaluskogude astumise ENLi vaatlejaliikmeteks, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts liitus meiega 

kandidaatliikmena. Aktiivselt on enda tegevust korraldanud üleriigiliste noorteühenduste koda ning poliitiliste noorteühenduste koda. 

2010. AASTA PROJEKTID JA OLULISEMAD SÜNDMUSED 

2010. aastal toimus kaks traditsioonilist liikmekoolitust, Talvelaager ja Suvekool. Lisaks tähistati  Noortepäeva, toimus projekt Noorte 

Varivalimised 2011, Noorte meeleavalduste teemaline rahvusvaheline konverents ja Meediakonverents. 

Noortepäev 2010 ’Leia oma tee!’, 12. augustil Tartus 

2010. aastal tähistas ENL rahvusvahelist noortepäeva Tartus. Koostöös Tartu Linnavalitsuse ja armastusfilmide festivali tARTuFF-iga 

leidis aset mitmeid toredaid noortele suunatud tegevusi kogu Tartu kesklinnas. Noortepäeva käigus said noorteühingud võimaluse 

tutvustada enda tegevust erinevate töötubadega, mis suunatud sündmusest osa võtvatele noortele, eesmärgiga suurendada noorte

http://kultuuriaken.tartu.ee/?event=1278248544
http://tartuff.ee/
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aktiivsust ja teadlikkust enda võimalustest. 2010. aasta noortepäeva otsene eesmärk oli tähistada rahvusvahelist noortepäeva ja tuua

Eestis noortele ning noorte tegutsemistele nii noorteühingus kui ühiskonnas üldiselt positiivset tähelepanu. Kaudsem eesmärk oli

noorte ettevõtlikkuse ja üldise aktiivsuse suurendamine. 

Projekt ’Noorte varivalimised 2011’ 

„Noorte varivalimised 2011“ projekti valmistas ette projektijuht koos meeskonnaga, kuhu kuulusid projekti assistent, avalike suhete spetsialist,

koordinaatorid igast maakonnast, kellel oli omakorda meeskond ja vabatahtlikud. 

Lisaks meeskonnale kaasati projekti teisi organisatsioone, et oma sõnumit levitada ja projekt edukalt lõpule viia: Eesti Väitlusselts, MTÜ

Tegusad Eesti Noored, Eesti Õpilasesinduste Liit, Kodanikuõpetuse õpetajate Selts, Vabariigi Valimiskomisjon jpt. 

Varivalimisi käidi tutvustamas kõikvõimalikel noori puudutavatel sündmustel, näiteks konverentsidel „Lahe koolipäev“ ja „Ühiskonnateaduste

teabepäev“, noortele mõeldud messil „Teeviit“ jpm. Valimisreklaami teemalisele õpilastööde konkursile laekus üle 100 võistlustöö visuaalse

reklaami ja essee kategoorias. Varivalimisdebatid ja simulatsioonimängud toimusid igas maakonnas, kokku toimus neid ligi 70. Varivalimiste

eeltegevustes osales umbes 10 000 noort nagu algselt planeeritud. 

E-hääletuse süsteemi ettevalmistustööd sujusid kenasti, uuendada oli vaja ka kodulehekülge ja selle kujundust. Varivalimiste ajaks töötati välja

infovoldikud erakondade valimisplatvormide analüüsiga. Projekti ametlik koostööpartner oli ERR, mille koduleheküljel oli eraldi varivalimiste

sektsioon. Varivalimisi reklaamiti televisioonis, raadios, tänavapildis bussipaviljonides ja mujal. Kohalikud maakonnalehed kajastasid varivalimisi

kohalikul tasandil. 

Tulenevalt Siseministeeriumi ja Vabariigi Valimiskomisjoni soovitusest otsustasime varivalimisiga veel vahetult enne varivalimisperioodi, lõplik

vanus jäi 14-17 aastat. Kokku käis varivalimas 5,5% varivalimisõiguslikest noortest. 

 

Rahvusvaheline konverents “Youth Involvement in Demonstrations” 

1.-3. novembrini 2010 toimus ENLi eestvedamisel Eestis rahvusvaheline seminar "Youth Involvement in Demonstrations". Seminaril osales

ligikaudu 80 noort inimest Eestist, Lätist, Leedust, Georgiast, Moldovast ja Armeeniast, Kreekast, Prantsusmaalt, Venemaalt ja Ameerika

Ühendriikidest. Seminari eesmärk oli arutada rahumeelsete meeleavalduste kasutamise, kui ühe arvamuse avaldamise meetodi üle ning noorte

osaluse teemal meeleavaldustes. Seminar oli väga edukas ning sai ka palju meediakajastust. Osalejaid said häid kogemusi ning mõtteid ning ka

praktilise kogemuse inimkaubanduse vastase näidisdemonstratsiooni korraldamisest Vabaduse Väljakul. Tegemist oli ENLi esimese taolise

koostööprojektiga, kuhu olid kaasatud ka Moldova, Georgia ja Armeenia noored. ENL sai inspiratsiooni ja plaanib jätkuprojekti demokraatia ja

noorte osaluse arendamiseks ning Eesti kogemuse jagamiseks Ida-Euroopa riikidega. 

Meediakonverents “Kas ühiskonna valvekoer hammustab?” 

Meediakonverents on noortele liidritele ja noorsootöötajatele mõeldud ühepäevane üritus, mida 2010. aastal korraldas ENL esmakordselt.

Meediakonverentsi eesmärk on praktiline – motiveerida ajakirjanikke rohkem huvituma noorsootööst ja kasvatada noortejuhtide pädevust

meediaga suhtlemisel ning aidata neil leida ajakirjanikega paremat kontakti. 

Meediakonverents toimus 16. septembril 2010 Tallinna Õpetajate Majas. Koolitama/konverentsile sõna võtma olid kutsutud eelkõige need

ajakirjanikud, kelle koolitusel osalemine võimaldaks aktiivsetel osalejatel hiljem nendega julgelt kontakti võtta (st osalema kutsutakse neid

praktikuid, kelle poole saaks oma uudise või teemaga reaalselt hiljem ka pöörduda). 

Konverentsil toimus edukalt ka ajakirjanike tunnustamisüritus, mis leidis ka meediakajastust. 2010. aastal palusime igal ajakirjanikul valida oma

kodutöögrupist parim osaleja, kellel ajakirjanik võimaldaks osaleja ja ajakirjaniku omavahelisel kokkuleppel jälgida ajakirjaniku tööd töövarjuna

või olla ühe päeva/saate/tunni või mõnel muul ajal ajakirjaniku praktikant. 2010. aastal osutus see suureks lisaväärtuseks osalejatele ning

lähendas ajakirjanikke noorsootöö aktivistidega, mis oli ka ürituse üks peamisi eesmärke – murda barjääre. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

 

Juhatus kinnitab Eesti Noorteühenduste Liit 2010. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

 

Juhatus kinnitab, et:

 

• raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

 

• raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Eesti Noorteühenduste Liit finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

 

• Eesti Noorteühenduste Liit on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.
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Bilanss
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 40 589 485 633 2

Finantsinvesteeringud 598 247 225 000 3

Nõuded ja ettemaksed 154 397 127 989 4

Kokku käibevara 793 233 838 622  

Kokku varad 793 233 838 622  

    

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 265 756 197 429 8

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 588 114 708 116 10

Kokku lühiajalised kohustused 853 870 905 545  

Kokku kohustused 853 870 905 545  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -66 923 39 870  

Aruandeaasta tulem 6 286 -106 793  

Kokku netovara -60 637 -66 923  

Kokku kohustused ja netovara 793 233 838 622  
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Tulemiaruanne
(kroonides)

 2010 2009 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 42 225 57 976 11

Annetused ja toetused 2 969 986 3 011 717 12

Tulu ettevõtlusest 4 314 22 834 13

Muud tulud 4 623 3 281  

Kokku tulud 3 021 148 3 095 808  

    

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -1 586 990 -1 111 125 14

Mitmesugused tegevuskulud -570 083 -783 334 15

Tööjõukulud -844 390 -1 312 921 16

Muud kulud -15 838 -11 401  

Kokku kulud -3 017 301 -3 218 781  

    

Kokku põhitegevuse tulem 3 847 -122 973  

Finantstulud ja -kulud 2 439 16 180 17

Aruandeaasta tulem 6 286 -106 793  
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

 2010 2009

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 3 847 -122 973

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -26 408 -38 892

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 68 327 -9 439

Muud rahavood põhitegevusest -120 002 55 893

Kokku rahavood põhitegevusest -74 236 -115 411

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel -372 570 -225 000

Laekunud intressid 1 762 16 180

Kokku rahavood investeerimistegevusest -370 808 -208 820

Kokku rahavood -445 044 -324 231

   

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 485 633 809 864

Raha ja raha ekvivalentide muutus -445 044 -324 231

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 40 589 485 633
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2008 39 870 39 870

Aruandeaasta tulem -106 793 -106 793

31.12.2009 -66 923 -66 923

  

Aruandeaasta tulem 6 286 6 286

31.12.2010 -60 637 -60 637
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Noorteühenduste Liit 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise

Toimkonna poolt välja antud juhendid. 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Vigade korrigeerimine

2010.aastal laekus sihtfinantseeringu summa 49802 krooni 2009.aasta kulude katteks, mis ekslikult oli kajastamata 2009.a.

majandusaasta aruande bilansis Nõuete ja ettemaksete kirjel. 

2010.aastal tehti 2009.aasta projektidega seotud kulusid veel kokku summas 173116 krooni. Andmete eksliku tõlgendamise tõttu on vastav

summa kantud 2009.a. tuludesse ja ei kajastu 2009.a. majandusaasta aruande bilansis Sihtotstarbeliste tasude, annetuste ja toetuste kirjel.

Vea mõju võrra on korrigeeritud eelmise perioodi võrdlusandmeid bilansis vastavatel kirjetel ning tulemiaruandes Annetuste ja toetuste

kirjel. Samuti on korrigeeritud 2009 aasta andmeid rahavoogude aruandes ning netovara muutuste aruandes.

Vigade korrigeerimise mõju on esitatud alljärgnevas tabe:

                 Saldo 2009.a.   Muudatuse  Muudetud saldo

                 aastaaruandes   mõju       2010.a. aastaaruandes

Mõju bilansile seisuga 31.12.2009

Nõuded ja ettemaksed                 78187.-           49802.-         127989.-

Sihtotstarbelised tasud, annetused

ja toetused                         535000.-          173116.-         708116.-

Netomõju netovarale, sh.

Aruandeaasta tulem                   16521.-         -123314.-        -106793.-

Mõju tulemiaruandele 2009.a.

Tulud

Annetused ja toetused              3135031.-         -123314.-        3011717.-

Kokku mõju tulemiaruandele         3135031.-         -123314.-        3011717.-

Mõju rahavoogude aruandele 2009.a.

Põhitegevuse tulem                     341.-         -123314.-        -122973.-

Põhitegevusega seotud nõuete ja

ettemaksete muutus                   10910.-          -49802.-         -38892.-

Muud rahavood põhitegevusest       -117223.-          173116.-          55893.-

Mõju netovara muutuste

aruandele 2009.a.

Aruandeaasta tulem                   16521.-         -123314.-        -106793.-

Netovara 31.12.2009                  56391.-         -123314.-         -66923.-

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
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Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale Eesti krooni. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud

tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja –kohustused

(rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtivate Eesti Panga

valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi tulemiaruandes. 

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse bilansis tähtajalisi hoiuseid( tähtajaga 3 kuud kuni 1 aasta), mis kajastatakse

korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse

bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised, ning muud lühiajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste

nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse

bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega

alates 10000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni, kajastatakse kuni

kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse

kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud

mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud

väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga seotud

tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse

kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle

kasulikust tööeast.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui

lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel “müügiootel põhivaraks”.

Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Muu materiaalne põhivara 3

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses,

mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi

finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. 
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Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,

kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,

et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. 

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade

soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu

sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Tulemiaruandes kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi. 

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis

lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Arvelduskontod 40 589 485 633

Kokku raha 40 589 485 633

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(kroonides)

  Kokku

Muud

31.12.2008 0 0

Soetamine 225 000 225 000

31.12.2009 225 000 225 000

Kajastatud korrigeeritud

soetusmaksumuses
225 000 225 000

   

Soetamine 372 570 372 570

Kasum (kahjum) müügist ja

ümberhindlusest
677 677

31.12.2010 598 247 598 247

Kajastatud korrigeeritud

soetusmaksumuses
598 247 598 247

Muude lühiajaliste finantsinvesteeringute kirjel on kajastatud tähtajalised hoiused(tähtajaga 3 kuud kuni 1 aasta).
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Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009 Lisa nr

Nõuded ostjate vastu 16 160 39 173  

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 35 85 5

Muud nõuded 107 550 88 539 6

Viitlaekumised 100 000 74 802  

Muud 7 550 13 737  
Ettemaksed 30 652 192  

Kokku Nõuded ja ettemaksed 154 397 127 989  

2010.aastal laekus sihtfinantseeringu summa 49802 krooni 2009.aasta kulude katteks, mis ekslikult oli kajastamata 2009.a.

majandusaasta aruandes. Vea mõju võrra on korrigeeritud Muude nõuete kirje jääki seisuga 31.12.2009.

Esialgne summa 38737 krooni; korrigeeritud summa 88539 krooni.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 0 667 0 334

Üksikisiku tulumaks 0 25 221 0 28 637

Sotsiaalmaks 0 48 308 0 55 463

Kohustuslik kogumispension 0 931 0 0

Töötuskindlustusmaksed 0 6 149 0 7 058

Ettemaksukonto jääk 35  85  

Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 35 81 276 85 91 492

Maksuvõlg sisaldab ka aruandeaasta lõpu seisuga välja maksmata palkadelt arvestatud  ja tekkepõhiselt kuludesse kantud summasid.

Lisa 6 Muud nõuded
(kroonides)

 31.12.2010 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Viitlaekumised 100 000 100 000   
Muud nõuded 7 550 7 550   
Kokku muud nõuded 107 550 107 550   
 

 31.12.2009 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Viitlaekumised 74 802 74 802   
Muud nõuded 13 737 13 737   
Kokku muud nõuded 88 539 88 539   
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Kirjel Viitlaekumised on kajastatud laekumata sihtfinatseeringu summad.

2010.aastal laekus sihtfinantseeringu summa 49802 krooni 2009.aasta kulude katteks, mis ekslikult oli kajastamata 2009.a.

majandusaasta aruandes. Vea mõju võrra on korrigeeritud Viitlaekumiste kirje jääki seisuga 31.12.2009.

Esialgne summa 25000 krooni; korrigeeritud summa 74802 krooni.

Kirjel Muud nõuded on kajastatud välislähetuse kulude hüvitised.

Lisa 7 Materiaalne põhivara
(kroonides)

  Kokku

Muu

materiaalne

põhivara

31.12.2008  

Soetusmaksumus 98 806 98 806

Akumuleeritud kulum -98 806 -98 806

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.12.2009  

Soetusmaksumus 98 806 98 806

Akumuleeritud kulum -98 806 -98 806

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.12.2010  

Soetusmaksumus 98 806 98 806

Akumuleeritud kulum -98 806 -98 806

Jääkmaksumus 0 0

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009 Lisa nr

Võlad tarnijatele 36 161 54 326  

Võlad töövõtjatele 39 361 46 213  

Maksuvõlad 81 276 91 492 5

Muud võlad 52 204 5 278 9

Saadud ettemaksed 120 120  

Ettemakstud projektide osalustasud 56 634 0  
Kokku võlad ja ettemaksed 265 756 197 429  
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Lisa 9 Muud võlad
(kroonides)

 31.12.2010 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Muud võlad 52 204 52 204   
Kokku muud võlad 52 204 52 204   
 

 31.12.2009 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Muud võlad 5 278 5 278   
Kokku muud võlad 5 278 5 278   

Kirjel Muud võlad on kajastatud võlad aruandevatele isikutele.
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Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(kroonides)

Brutomeetod

 31.12.2009 Saadud Tulu/

Amortisatsioon

31.12.2010

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Hasartmängumaksu Nõukogu 68 622 902 400 -932 453 38 569

Eesti Noorsootöö Keskus 598 789  -536 603 62 186

SA Archimedes  441 115 -195 302 245 813

Haridus- ja Teadusministeerium 40 705 666 524 -707 229 0

SA Avatud Eesti Fond  709 945 -568 399 141 546

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital  100 000  100 000

Spordi- ja Noorsooamet  30 000 -30 000 0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 708 116 2 849 984 -2 969 986 588 114

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 708 116 2 849 984 -2 969 986 588 114

 

 31.12.2008 Saadud Tulu/

Amortisatsioon

31.12.2009

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Haridus- ja Teadusministeerium 377 223 964 489 -1 301 007 40 705

Eesti Noorsootöö Keskus 275 000 544 600 -220 811 598 789

SA Archimedes 0 341 948 -341 948 0

Spordi- ja Noosooamet 0 62 500 -62 500 0

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 0 41 000 -41 000 0

Integratsiooni Sihtasutus 0 140 000 -140 000 0

Tartu LV Kultuuriosakond 0 8 000 -8 000 0

Tiigrihüppe Sihtasutus 0 14 400 -14 400 0

Eesti Jalgpalli Liit 0 14 673 -14 673 0

Hasartmängumaksu Nõukogu  936 000 -867 378 68 622

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 652 223 3 067 610 -3 011 717 708 116

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 652 223 3 067 610 -3 011 717 708 116

2010.aastal laekus sihtfinantseeringu summa 49802 krooni 2009.aasta kulude katteks, mis ekslikult oli kajastamata 2009.a.

majandusaasta aruandes tuludes.

2010.aastal tehti 2009.aasta projektidega seotud kulusid veel kokku summas 173116 krooni. Andmete eksliku tõlgendamise töttu on

vastav summa kantud 2009.a. tuludesse ja ei kajastu 2009.a. majandusaasta aruandes Sihtotstarbeliste tasude, annetuste ja toetuste

saldos seisuga 31.12.2009. Vea mõju võrra on korrigeeritud Sihtotstarbeliste tasude, annetuste ja toetuste Tulu/amortisatsiooni summat ning

jääki seisuga 31.12.2009 järgmiste rahastajate osas:

Haridus- ja Teadusministeerium esialgne jääk 0 krooni, korrigeeritud jääk 40705 krooni,

Eesti Noorsootöö Keskus esialgne jääk 535000 krooni; korrigeeritud jääk 598789 krooni,

Hasartmängumaksu Nõukogu esialgne jääk 0 krooni; korrigeeritud jääk 68622 krooni.
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Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud
(kroonides)

 2010 2009

Sihtotstarbelised tasud   

Projektide osavõtutasud 42 225 57 976

Kokku liikmetelt saadud tasud 42 225 57 976

Lisa 12 Annetused ja toetused
(kroonides)

 2010 2009

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 580 831 645 647

Projektide sihtfinantseerimine 1 544 765 1 053 149

Sihtfinantseerimine tööjõukuludeks 844 390 1 312 921

Kokku annetused ja toetused 2 969 986 3 011 717

2010.aastal laekus sihtfinantseeringu summa 49802 krooni 2009.aasta kulude katteks, mis ekslikult oli kajastamata 2009.a.

majandusaasta aruandes tuludes, projektide sihtfinantseerimise kirjel.

2010.aastal tehti 2009.aasta projektidega seotud kulusid veel kokku summas 173116 krooni. Andmete eksliku tõlgendamise tõttu oli vastav

summa kantud 2009.a. tuludesse.

Vigade mõju võrra on korrigeeritud Annetuste ja toetuste jääki seisuga 31.12.2009.

Esialgne summa kokku 3135031 krooni; korrigeeritud summa 3011717 krooni.

Lisa 13 Tulu ettevõtlusest
(kroonides)

 2010 2009

Reklaami müük 0 19 300

Märgimasina rent 4 314 3 534

Kokku tulu ettevõtlusest 4 314 22 834
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Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(kroonides)

 2010 2009

Rahvusvaheline Noortepäev 0 137 303

Osalussimulatsioonide läbiviimine 0 11 437

Suvekool 0 145 219

Osalusmetroo ja ENL tutvustamine messidel 0 71 515

Noorte osalusteemaliste ettepanekute avaldamine 0 5 636

Noortepoliitiliste seisukohtade kujundamine ja tutvustamine 0 14 667

Noorteühenduste kvaliteedikriteeriumid ja hindamismudelid 0 31 291

Noortekogude koostööfoorumid 0 34 270

Varivalimised 0 426 418

Valimisdebattide korraldus 0 11 153

Maakondlik arendus ja kohaliku omavalitsuse osaluskogud 0 127 289

Noorte kaasamise käsiraamatu levi ja trükk 0 30 000

Tulevikulinna mäng 0 20 218

Noortepoliitilise platvormi koostamine, levi, tutvustus 0 20 566

Alianssi visiit 0 9 600

Saksamaa Laager 0 14 543

Struktureeritud dialoog 41 330 0

Meediakonverents 30 000 0

Ida Ida noortekonverents 451 660 0

Varivalimised 2011 275 335 0

Aken väljaandmine 160 000 0

Maakondlike ja KOV osaluskogude

tegevuse koordineerimine ja arendamine 2010
362 814 0

Noortepäev 2010 132 000 0

Maakondlike ja KOV osaluskogude

tegevuse koordineerimine ja arendamine 2009
63 788 0

Noorte hääl ühiskonnas 68 623 0

Aken 2009 1 440 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
1 586 990 1 111 125
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Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud
(kroonides)

 2010 2009

Administratiivkulud 217 140 286 365

Koolituskulud 30 278 162 876

Esinduskulud 59 130 48 145

Organisatsiooni juhtimine 71 410 105 343

Investeeringud 7 832 13 465

Trükised ja väljaanded 8 908 167 140

Üritused ja projektid 136 120 0

2009.a. tegevuskulud 39 265 0

Kokku mitmesugused tegevuskulud 570 083 783 334

Lisa 16 Tööjõukulud
(kroonides)

 2010 2009

Palgakulu 874 679 1 112 409

Sotsiaalmaksud 300 889 377 895

Kokku tööjõukulud 1 175 568 1 490 304

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud

projektide otsese kuluna
331 178 177 383

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 6 7

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud
(kroonides)

 2010 2009

Intressitulud 2 439 16 180

Kokku finantstulud ja -kulud 2 439 16 180

Lisa 18 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2010 31.12.2009

Juriidilisest isikust liikmete arv 57 47

 

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

 2010 2009

Arvestatud tasu 191 209 235 149
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