
 

  

 
EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU 17. ÜLDKOOSOLEKU 

PROTOKOLL 

Aeg: 27. november 2010  
Koht: Saksa Kultuuri Instituut, Kastani 1 Tartu 
Osalejad: 25 liikmesorganisatsiooni 
Täisliikmeid seisuga 27.11.2010: 48 
Juhatajad: Ott Heidmets, Pille-Riin Raudsepp 
Protokollija: Mailis Ostra 

1.Koosoleku juhatajate, päevakorra, protokollija, häältelugemiskomisjoni ja 
redaktsioonikomisjoni kinnitamine. 

Juhatuse ettepanek üldkoosoleku tööorganite osas: 

Koosoleku juhatajad: Ott Heidmets, Pille-Riin Raudsepp 

Protokollija: Mailis Ostra 

Redaktsioonikomisjon: Martti Martinson (ENL), Triin Maripuu (G4S Noorteklubi) 

Häältelugemiskomisjon: Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing), Margus Mahler (Lapikud), Triin 
Roos (Noored Sotsiaaldemokraadid) 

Ettepaneku poolt olid kõik liikmesorganisatsioonide volitatud esindajad. 

OTSUS: Üldkoosolek kinnitas tööorganite koosseisu vastavalt juhatuse 
ettepanekule. 

ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets tegi ettepaneku kinnitada järgnev päevakord: 

1.     Päevakorra kinnitamine; Koosoleku juhatajate, protokollija, redaktsiooni- ja 
häältelugemiskomisjoni kinnitamine; 
2.     Juhatuse tegevusaruande, 2010. aasta eelarve täituvuse tutvustamine, kinnitamine; 
3.     ENLi 2011. aasta teema tutvustamine, kinnitamine; 
4.     ENLi noortepoliitilise seisukoha vastuvõtmine; 
5.     ENLi noortepoliitika platvormi muutmine; 
6.     ENLi 2011. aasta tegevuskava ja 2011. aasta eelarve tutvustamine, kinnitamine; 
7.     Revisjonikomisjoni aruande tutvustamine, kinnitamine; 
8.     Juhatuse liikmete (liikmed, noortepoliitika, finants) valimised; 
9.     Revisjonikomisjoni liikme valimised; 
10.   Valimistulemuste kinnitamine. 
Ettepaneku poolt oli 25, vastu 0 ja erapooletuid 0 liikmesorganisatsioonide volitatud 
esindajat. 

OTSUS: Üldkoosolek kinnitas päevakorra, koosoleku juhatajad, protokollija, 
häältelugemiskomisjoni ja redaktsioonikomisjoni vastavalt juhatuse 
ettepanekule. 

2. Juhatuse tegevusaruande, 2010. aasta eelarve täituvuse tutvustamine. 



Üldkoosoleku juhataja Ott Heidmets andis ülevaate tegevuskava aruandest. 

Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): kuidas läheb Noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupil?  
Pille-Riin Raudsepp: liikmeid on juurde tulnud ja koosolekud on toimunud. Juhtgrupi listis ei 
ole kahjuks väga aktiivset osavõttu. Loodame, et aktiivsus kasvab. 

Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): Liikmevaldkonna juhtgrupi loomine ja tegutsemine. 
Grupp ei ole kokku kutsutud. Millised on edasised plaanid? 
Ott Heidmets: asjakohane märkus. Liikmevaldkonnas on olukord kurb, kuna liikmevaldkonna 
juht astus sügisel tagasi ja ka täna ei ole kandidaate. Loodame, et saame ENLile 
liikmespetsialisti, mille tarbeks on esitatud taotlusi. 
Anni Kuller: juhtgruppi ei ole mõtet sellisel kujul kokku kutsuda. 
Laura Õigus: Kui tuleb spetsialist, kas siis kutsutakse grupp kokku? 
Ott Heidmets, Anni Kuller: jah. 

Martti Martinson soovitab tutvuda enli koduleheküljel oleva noorsootöö seaduse 
muudatustega! 

Toomas Laigu (Tartumaa Noortekogu): miks astus liikmevaldkonna juht tagasi? Mida teha, et 
kevadel oleks juhatusse rohkem kandidaate? 
Ott Heidmets: tagasiastumine oli juhi enda otsus. Iga kord enne juhatuse valimisi suhtleme 
võimalike kandidaatidega, et pakkuda neile võimalust kandideerimiseks. Organisatsioon on 
muutunud professionaalsemaks ja noored ei julge kahjuks juhatusse kandideerida. Püüame 
järgmiseks korraks kandidaadid leida. 

Toomas Laigu (Tartumaa Noortekogu): miks ei ole tegevuskavas kirjas, et Jaan Urb 
kandideeris Euroopa Noortefoorumi juhatusse? 
Pille-Riin Raudsepp: see oli tema enda isiklik otsus. 

Ave-Geidi Jallai (ELSA Estonia): rahaliste ressursside tõttu on pidanud meeskonda 
vähendama, kelle arvelt? 
Anni Kuller: loobusime assistendist. 
Ott Heidmets: hetkel ei ole ka ajaleht „Aken“ peatoimetajat. 

Toomas Laigu (Tartumaa Noortekogu): Miks ei ole leitud tegevuskavas kirjeldatud strateegilisi 
partnerorganisatsioone? 
Ott Heidmets: hetkel oleme keskendunud oma sisetegevustele. Eesmärk ei ole teha projekti 
projekti pärast. 

Anni Korts-Laur (AEGEE Tallinn): kui palju jääb aega koostööks liikmesorganisatsioonidega? 
Anni Kuller: Igapäevane suhtlus on suurenenud, ENLi projektide raames on koostöö hea. 
Tänu projektilaatadele on edasiminekuid. Kindlasti peaks olema suhtlus parem. 
Martti Martinson: Osalesime riigihankes koos 8 liikmega, mille tulemusena oleks saanud 
liikmed läbi katuse organiseeritud tegevuse endale lisaraha teenida. kahjuks hanget ei 
võidetud. 
Ott Heidmets: kindlasti proovime edaspidi veel taolisi hankeid koostada. 
Katrin Viru (Eesti Väitlusselts): ettepanek hangete kohta – olen nõus kaasa aitama nende 
koostamisel. 
Anni Kuller: aitäh. 

Irina Grjadova (Harjumaa Noortekogu): kust on pärit täituvuses mainitud vabatahtlikud? 
Anni Kuller: Kõik võivad vabatahtlikuks hakata, kes soovi avaldavad. Vabatahtlike hulk on 
praegu 10-20 aktiivset inimest. 

Toomas Laigu (Tartumaa Noortekogu): kuidas ja miks toimuvad arenguvestlused? 
Anni Kuller: Töötajatega on vaja kohtuda, kuna igapäevaselt ei jõua kontoris rääkida nende 
motivatsioonist ja nägemusest organisatsiooni toimimise ja eesmärkide kohta. 
Ott Heidmets: juhatusega toimub põhimõtteliselt sama. 



Toomas Laigu: kas see peaks kaasa aitama paremale motiveeritusele ja juhatusest mitte 
tagasiastumisele? 
Ott Heidmets: jah. 

Irina Grjadova (Harjumaa Noortekogu): tegevuskavas on kirjas koolide külastamine – kas 
olete sel aastal seda teinud? 
Mailis Ostra: Seoses varivalimistega sügisel mitte, plaanis on koolidesse minna järgmise aasta 
alguses. 
Meelika Jürisaar: oleme osalenud Ühiskonnateaduste Teabepäeval ja osaleme Teeviidal. 
Andre Zahharov (Noored Rohelised): käime palju koolides ja räägime ka muuhulgas ENList. 
Pille-Riin Raudsepp: olen käinud Tartu koolides. 

Ott Heidmets ja Anni Kuller tutvustasid eelarve täituvust.  

Laura Õigus: lahti võiks kirjutada personalikulud. 
Ott Heidmets: ettepanek arvesse võetud. 

Andre Zahharov (Noored Rohelised): küsimus investeeringute rea kohta. 
Ott Heidmets: tegime kontoris remonti. 

Toomas Laigu (Tartumaa Noortekogu) täpsustas kahel korral eelarvet.  

3. ENLi 2011. aasta teema tutvustamine. 

Ott Heidmets tutvustas ENLi 2011. aasta teemat. 

Toomas Laigu (Tartumaa Noortekogu): küsimus noorteühingute registri kohta. 
Ott Heidmets: hetkel on see veel lahtine. Võimalik, et teeb vabatahtlik või 
liikmesorganisatsioon. 

Pille-Riin Raudsepp palub ühendust võtta seoses Euroopa Foorumi poolt koostatava 
publikatsiooni sisendi kogumisega. 

4. ENLi noortepoliitilise seisukoha tutvustamine. 

Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): kas õiguskantsleriga on laste ombudsmanist räägitud? 
Miks mitte teha pöördumine koos Lastekaitse Liiduga? 
Ott Heidmets: meie seisukoht on Lastekaitse Liidu avalduste toetuseks. 
Martti Martinson: õiguskantsler toetab. 
Meelika Jürisaar: õiguskantsler on meedias ka väljendanud oma poolehoidu. 

Toomas Laigu (Tartumaa Noortekogu): milline on ENLi meeskonna roll seisukoha elluviimisel? 
Ott Heidmets: esimene samm on üldkoosoleku otsus, hiljem võtame poliitiliste partneritega 
kohtumistel selle kindlasti teemaks. 
Pille-Riin Raudsepp: erakondade noortekogude abil on võimalik ellu viia. 

Ave-Geidi Jallai (ELSA Estonia): pöördumine tundub sisutühi. 
Ott Heidmets: palun konsulteerida redaktsioonikomisjoniga. 

Toomas Laigu: kas sel teemal on suheldud ka Euroopa Noortefoorumiga? 
Ott Heidmets: ei ole, kuna tegemist on Eestisisese teemaga. 

5. ENLi noortepoliitika platvormi muudatuste tutvustamine. 

Ott Heidmets tutvustas muudatusettepanekuid. 

Toomas Laigu: Miks on välja jäetud maavalitsused? 
Ott Heidmets: hea märkus, palun esitada ettepanek. 



Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): Kuidas saab osaluskogu ENLi liikmeks astuda, kui 
seaduses on kirjas, et noortevolikogu põhimääruse kinnitab valla- või linnavolikogu? 
Anni Kuller: mis puudutab ENLi struktuuri: täis-, kandidaat- ja vaatlejaliikmed. Me võtame 
ülesandeks osaluskogude koordineerimise. põhimäärus on koostatud noorte poolt. KOVil on 
heakskiitev roll. 
Martti Martinson: ei saa küsimusest aru. MTÜ liikmeks ei saagi hetkel kehtiva seaduse 
kohaselt noortevolikogud astuda. Punkti eesmärgiks on, et võtta vastu ENLi vastav seisukoht, 
et tuleb taotleda seaduse muutmist selliselt, et ka noortevolikogudel tekiks õigus astuda MTÜ-
de liikmeks. See, kes kinnitab noortevolikogu põhimääruse ei oma antud küsimuse juures 
mingit tähtsust. 

Toomas Laigu (Tartumaa Noortekogu): kes on noorte osaluskogude häälekandja, kui neil 
endil hääleõigust ei ole? 
Kristo Notton: selleni liigume läbi liikmelisuse. Me ei saa neid kaasata liikmeteks, kuna nad 
tegutsevad seltsingu vormis. Mina ei otsusta midagi osaluskogude eest. 
Anni Kuller: juhatuse ettepanek on läbi räägitud noorte osaluskogudega. 

Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): kas osaluskogud on võrdväärsed noorteühingutega? 
Ott Heidmets: kunagi tulevikus põhimõtteliselt jah. 

Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): ettepanek kõik punktid eraldi hääletada. 
Ott Heidmets: nõus. 

VAHEAEG 

Mandaatide kontrollimine – kohal on 26 noorteühingu volitatud liiget. 

6. Juhatuse tegevusaruande kinnitamine. 

POOLT 26 
VASTU 0 
ERAPOOLETUD 0 

OTSUS juhatuse tegevusaruanne on kinnitatud. 

7. ENLi 2011. aasta tegevuskava ja 2011. aasta eelarve tutvustamine, kinnitamine 

Ott Heidmets tutvustab tegevuskava. 

Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): punkt 1.2, kas on mõistlik, et ENL toob välja Koja 
tegevuse ühe ENLi tegevusena? Koda peaks olema liikmete initsiatiiv. 
Ott Heidmets: ühest küljest on liikmete initsiatiiv, teisest küljest ENLi huvi. 
Anni Kuller: poliitiliste koja soov on, et ENL koordineeriks nende tegevust. 

Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing) mida kujutab endast noorsootöö kvaliteedi arendamise 
programm? 
Martti Martinson: tegemist on riikliku programmiga, meie ülesanne on erinevates 
töögruppides osaleda ja anda sisendit, lisaks on võimalus hindajaid välja panna. 

Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): Noorte osaluskogude arendamine on kujunenud 
prioriteediks. Kas on olemas tegevuskava? 
Anni Kuller: tegevused on kirjeldatud projektitaotluses. 

Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): struktureeritud dialoog – mis on selle eesmärk ja 
kasutegur noorteühendustele? 
Martti Martinson: Struktureeritud dialoogi näol on tegemist Euroopa Liidu otsese 
suhtluskanaliga noortega. Selle raames kogutakse arvamusi ja ettepanekuid ELi liikmesriikides 



elavate noorte käest. Arvamuse kogumise tulemusel võtab EL ministrite nõukogu vastu 
resolutsiooni, milles arvestatakse konsultatsioonidel toodud ettepanekuid. Praegune üldteema 
konsultatsioonidel on noorte tööhõive.  

Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): esindatuse tagamine – kas iga töögrupi kohta on 
võimalik saada tagasisidet, kuidas see kasulik on olnud? Kas peaks üle mõtlema kõikide 
töörühmade vajalikkuse? 
Martti Martinson: info komisjonide kohta saab minult või Anni Kullerilt. 
Ott Heidmets: osalemist delegeeritakse ka liikmetele. Kohal ei käi ainult juhatus ega kontor. 

Toomas Laigu (Tartumaa Noortevolikogu): tegevuste arv on peaaegu kahekordselt 
vähenenud. Millest see tuleneb? 
Anni Kuller: tegevuste arv on numbrilisest vähenenud ja see tuleneb liikmevaldkonna juhi 
puudumisest. 
Pille-Riin Raudsepp: hädavajalikud tegevused jäid sisse. 

Irina Grjadova (Harjumaa Noortekogu): Millised tegevused toimuvad liikmete teadlikkuse 
tõstmiseks ENList? 
Anni Kuller: ei toimu ainult Üldkoosoleku raames. 

Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): kas on reaalne, et tegevjuht jõuab liikmevaldkonnaga 
tegeleda? 
Anni Kuller: jah. 

Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): mida kujutab endast enesehindamise programm ja 
mentorlus? 
Anni Kuller: tõmbame uuesti käima koostöös liikmesorganisatsioonidega. 
Toomas Laigu (Tartumaa Noortekogu): kas see on eelarves sees? 
Anni Kuller: jah. 

Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): eelarves ei ole kajastatud teemakoolitusi. 
Anni Kuller: väga hea tähelepanek. Sisse on jäänud apsakas, parandame selle ära. 

Toomas Laigu (Tartumaa Noortekogu): kuidas töötab säästva noorteühingu töögrupp? 
Anni Kuller: tegemist on pigem tugitöögrupiga. Tundub, et toimib. 

Toomas Laigu (Tartumaa Noortekogu) täpsustas punkti 3.1. 
Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): mida mõeldakse kaetavuse kaardistuse all? 
Pille-Riin Raudsepp: kaardistatakse seda, kui palju on Eesti noorteühendused maailmas 
kaetud, koostöö välisorganisatsioonidega. 

Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): pt 2 mis on plaanis tegevuse saavutamiseks? 
Anni Kuller: Liikmekohtumised, erinevad projektid, liikmete üritustel osalemine, ENLi 
korraldatud üritused. 

Toomas Laigu tegi retoorilise nalja. 

Toomas Laigu (Tartumaa Noortekogu): kuidas muuta uute juhatuse liikmete ettevalmistust? 
Ott Heidmets: järgmiseks üldkoosolekuks teeme sellekohase ettepaneku. 

Irina Grjadova (Harjumaa Noortekogu): küsimus 1. punkti kohta. Kes hakkab tegelema? 
Ott Heidmets: ENLi avalike suhete spetsialist koordineerib seda. 

Ott Heidmets ja Anni Kuller tutvustavad eelarvet. 

Anni Kuller selgitab Toomas Laigule ja Irina Grjadovale eelarvet. 

Laura Õigus: milleks kasutatakse raha osaluskogudele? 
Ott Heidmets: tegemist on projektiga, millest enne rääkisime. 



Ave-Geidi Jallai (ELSA Estonia): miks on kontori üürisumma suurenenud? 
Ott Heidmets: kontori üüri tõsteti. 

Toomas Laigu (Tartumaa Noortekogu): mis põhjusel on tõusnud juhatuse liikmete 
telefonikompensatsioon? 
Pille-Riin Raudsepp: 100.- kuus juhatuse liikme kohta telefonikompensatsiooni ei ole piisav 
summa. 

Tegevuskava ja eelarve pannakse hääletusele. 

POOLT 23 
VASTU 1 
ERAPOOLETUD 2 

OTSUS 2011. aasta tegevuskava ja eelarve on kinnitatud esitatud kujul. 

8. ENLi 2011. aasta teema kinnitamine. 

Parandus- ega täiendusettepanekuid ei ole tulnud. 

POOLT 26 
VASTU 0 
ERAPOOLETUD 0 

OTSUS ENLi 2011. aasta teema on kinnitatud. 

9. ENLi noortepoliitilise seisukoha vastuvõtmine. 

Laekunud on 1 parandusettepanek ELSA Estonialt esimese lause kohta. ELSA Estonia esindaja 
Ave-Geidi Jallai põhjendab ettepanekut. 

Martti Martinson parandas sõnastust, Pille-Riin Raudsepp täiendas ettepanekut. Juhatus on 
poolt. 

Redaktsioonikomisjon kinnitab parandusettepaneku asjakohasust. 

Lõplik sõnastus: Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) pöördub Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse 
poole toetamaks Lastekaitse Liidu algatatud ettepanekut luua laste ombudsmani institutsioon. 

POOLT 26 
VASTU 0 
ERAPOOLETUD 0 

OTSUS Eesti Noorteühenduste Liidu üldkoosoleku pöördumine Riigikogule ja 
Vabariigi Valitsusele seoses laste ombudsmani institutsiooni loomisega on vastu 
võetud. 

10. ENLi noortepoliitika platvormi muutmine. 

Laekunud on 2 parandusettepanekut: 

Tartumaa Noortekogu ettepanekut kommenteerib esindaja Toomas Laigu. Toimub arutelu. 
Toomas Laigu muudab ettepanekut. Lõplik sõnastus: “Maakondlike noortekogude peamised 
partnerid nende töös peaksid olema maakondlik omavalitsusliit, maavalitsused ning 
maakonna omavalitsused.” 
 

Parandusettepanek pannakse hääletusele. 



POOLT 23 
VASTU 0 
ERAPOOLETUD 3 

OTSUS ENLi noortepoliitika platvormi läks sisse Tartu Noortekogu parandusettepanek. 

- Eesti Skautide Ühing, Eesti Gaidide Liit ja Eesti 4H ettepanekut kommenteerib esindaja 
Laura Õigus. Toimub arutelu. Parandusettepaneku sõnastus: Kustutada järgnev punkt: 
“Üleriigilisel tasandil on ENL seisukohal, et ENL peab kujunema lisaks noorteühendustele 
eestkoste pakkumisele ka noorte osaluskogude eestkosteorganisatsiooniks.“ 

Parandusettepanek pannakse hääletusele. 

POOLT 6 
VASTU 16 
ERAPOOLETUD 4 

OTSUS Eesti Skautide Ühingu, Eesti Gaidide Liidu ja Eesti 4H ettepanek ei lähe dokumenti 
sisse. 

Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): teen ettepaneku hääletada iga lõik eraldi. 

POOLT 12 
VASTU 11 
ERAPOOLETUD 3 

OTSUS ENLi noortepoliitika platvorm hääletatakse läbi lõikude kaupa. 

Hääletusele pannakse 1. lõik esitatud kujul. 

POOLT 18 
VASTU 4 
ERAPOOLETUD 3 

OTSUS antud lõik on lisatud noortepoliitika platvormi. 

Hääletusele pannakse 2. lõik koos enne kinnitatud muudatusega. 
 
POOLT 24 
VASTU 0 
ERAPOOLETUD 2 

OTSUS antud lõik on lisatud noortepoliitika platvormi. 

Hääletusele pannakse 3. lõik esitatud kujul. 

POOLT 20 
VASTU 0 
ERAPOOLETUD 6 

OTSUS antud lõik on lisatud noortepoliitika platvormi. 

11. Revisjonikomisjoni aruande tutvustamine. 

Margus Poola tutvustab revisjonikomisjoni aruannet. Juhatus kommenteerib 
revisjonikomisjoni aruannet. 

Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): mis on revisjoni hinnang liikmete kaasamisest juhtimisse? 
Margus Poola: liikmete aktiivsus ja osalemine ENList võiks olla parem. Kutsun üles kõiki 
sellele mõtlema! 



Toomas Laigu (Tartumaa Noortekogu): kuidas võiks liikmeid kaasata? 
Margus Poola: see on tegelikult küsimus liikmetele, mul on sellele raske vastata. 
Toomas Laigu tegi märkuse ENLi professionaalsuse kohta. 
Triin Maripuu (G4S Noorteklubi) teeb märkuse liikmete passiivsuse kohta ja kiidab ENLi. 
Tekkis arutelu. 

Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): mis on revisjoni hinnang ENLi liikmete rahastusele? 
Margus Poole: revisjonikomisjon vaatab seda tööd, mida ENL teeb ega saa vaadata kogu 
Eesti noorsootöö arengut. 

POOLT 24 
VASTU 0 
ERAPOOLETUD 2 

OTSUS ENLi revisjonikomisjoni aruanne on kinnitatud.  

12. ENLi juhatuse liikme valimised 

Kandidaat finantsjuhi kohale Oliver Vilba (Rahvaliidu Noored) tutvustab ennast. 

Toomas Laigu (Tartumaa Noortekogu) palus täpsustada kandidaadi vastust 2. kirjalikule 
küsimusele. 
Oliver Vilba: süsteem on keeruline ja bürokraatlik, mis takistab noortel leida motivatsiooni 
ettevõtlusega tegeleda. ENL saab koolitada noori olemasolevatest regulatsioonidest ning teha  
Toomas Laigu: millise ENLi eesmärgiga see tegevus kokku läheb? 

Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): ENLi kõige tugevam valdkond hetkel? 
Oliver Vilba: suhtlus valitsuserakondadega, noortepoliitika. 

Triin Kukk (TÜÜL): paljudel noorteühendustel on probleeme rahastusega. Kuidas saaks 
noorteühenduste rahastamissüsteeme parandada? 
Oliver Vilba: ENL peaks kaasama erasektorit, suurem dialoog ja lobitöö eraettevõtetega. 

Anni Kuller: mis on sinu arvates rõõm ja mure 
Oliver Vilba: inimesed on rõõm, mure on passiivsed liikmed 

Anni Kuller: kuidas sa puhkad? 
Oliver Vilba: Viimasel ajal on puhkus ja töö olnud väga segamini. Kas kodus pere seltsis või 
reisin. 

Anni Kuller: kandideerimine on positiivne üllatus, kas sa pelgad natukene seda, kuidas 
hakkama saad? 
Oliver Vilba: ma ei esitanud oma kandidatuuri kergekäeliselt. Tänane üldkoosolek oli juba hea 
algus ENLiga tutvust teha. 

Anni Kuller: miks sulle korvpall meeldib? 
Oliver Vilba: perekondlikud traditsioonid. 

Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing): selgita oma sõnadega ENLi peamist eesmärki ja rolli. 
Oliver Vilba: Siduda noori inimesi Eestis ja koolitada neid ühiskonnakriitilistes valdkondades. 

Toomas Laigu (Tartumaa Noortekogu): kas sa saad hakkama? Mis on sinu miinused? 
Oliver Vilba: suurim probleem on aeg. Finantsvaldkonna teadmised ja oskused on olemas, 
seega saan hakkama. 

Irina Grjadova (Harjumaa Noortekogu): Mismoodi sa noori julgustad? 
Oliver Vilba: noori tuleb rohkem üles kutsuda. 



Anni Korts-Laur (AEGEE Tallinn): kas sinu motivatsioon ENLi juhatusse kandideerida tuleb 
Rahvaliidu Noorte juhatusest? 
Oliver Vilba: jah. 

Ave-Geidi Jallai (ELSA Estonia): Kuidas olete finantsvaldkonnaga seotud? See ei tule CVst 
välja. 
Oliver Vilba: olen pidanud firmat. 

Toomas Laigu (Tartumaa Noortekogu): kus te praegu töötate? 
Oliver Vilba: OÜ Spenser Invest ja ajutised tööd Tallinna Tehnikaülikoolis. 

Kandidaat – OLIVER VILBA 

Sedeleid väljastatud 26 
POOLT 10 
VASTU 13 
ERAPOOLETUD 2 
Rikutud 1 

OTSUS ENLi finantsjuhiks ei osutunud valituks Oliver Vilba. 

13. Revisjonikomisjoni liikme valimine 

Anni Kuller tutvustas revisjoniliikme kandidaadi Lauri Läänemetsa kandidatuuri, kellel paraku 
ei olnud võimalik üldkoosolekul osaleda. 

Triin Kukk, Margus Poola ja Irina Grjadova võtavad kandidaadi poolt sõna. 

Triin Roos (Noored Sotsiaaldemokraadid): kas me võime valida ka siis, kui kandidaati kohal ei 
ole? 

Küsimus pannakse hääletusele. 

POOLT 26 
VASTU 0 
ERAPOOLETUD 0 

OTSUS revisjonikomisjoni liikme valimised toimuvad. 

Kandidaat – LAURI LÄÄNEMETS 

Sedeleid väljastatud 26 
POOLT 25 
VASTU 0 
ERAPOOLETUD 0 
Rikutud 1 

OTSUS Lauri Läänemets osutus valituks ENLi revisjonikomisjoni liikmeks. 
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