Eest i Noorteühenduste Liidu juhatuse 19. koosoleku
protokoll
Aeg ja koht: 05.08.2010, 17:30- Mis kell lõppes? ENLi kontor, (Estonia pst 5a)Tallinn
Juhatuse liikmed: Ott Heidmets, Liina Männiste, Kairi Püss, Ulrika Hur t, Marina Vilop (hilines),
Valitud juhatuse liikmed: Sandra Kamilova, Veroonika Mätlik
Meeskonnaliikmed: Mar tti Martinson, Meelika Jürisaar, Mailis Ostra, Siiri Liiva, Risto Veskioja, Maia
Eskla, Tomasz Bar yla
Juhatas: Ott Heidmets
Protokollis: Ulrika Hurt
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13. Kuupäeva kokku leppimine: arengukavandamine ENLi tiimis
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1.Päevakorra kinnitamine
Juhatuse esimees ja koosoleku j uhataja Ott luges ette päevakorra.
OTSUS: ENLi j uhatus kinnitas koosoleku päevakorra.
2.Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
OTSUS: ENLi j uhatus kinnitas eelmise koosoleku protokolli.
3.Noortepoliit ika ülevaade
* NP N koosseis
Ott informeeris hetkeseisust NPN koosseisu muudatuste osas. ENL toetab NPNi koosseisu muutmist
selliselt, nagu pakkus välja eelmisel aastal NPNi poolt moodustatud töör ühm Reet Kosti juhtimisel, kus
NPNi koosseisu lisanduvad lisaks praegustele osapooltele EÕEL, EÜL, Lastekaitse Liit ning haridus - ja
teadusminister, kusjuures ENLi, EÜLi ja EÕELi esindajad moodustaksid enamuse.
Martti informeeris, et ENLile jääks HTMi poolt pakutud uue koosseisu kohaselt 1 koht ja NPNi asuks
juhtima minister. Juhatuse seisukoht on, et noorte esindajatele peab jääma nõukogus enamus, uute
osapoolte lisandumine peaks olema põhjendatud, HTMi poolt pakutu on liiga palju. Ministri asumine
nõukogu etteotsa on vajalik.
* Konsultatsiooni andmest ik on vaja analüüsida
20.augustiks laekuvad vastused. http://www.enl.ee/konsultatsioonid. Väljavõte tuleb Exceli kujul.
kokkuvõtteid on vaja teha, ENL soovib kaasata magistrande või vabatahtlikke analüüsi koostamisse.
Detsembris tuleb uus küsitlus.
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OTSUS: Ulrika uurib, kas saab leida kellegi, kes teeb ära kokkuvõtted.
OTSUS: ENL j uhatuse ja meeskonna liikmed auhindade loosimises ei osale
* Selgitustaotluse saat mine KOVidele
Andmete kogumine meili teel ja andmebaasi sisestamine. Püüame leida vabatahtlikku selle ülesande
peale. Pille- Riin tegeleb vabatahtliku leidmisega.
* Noorsootöö rahastamise hea tava praktikant Mari Teppon tagasi.
* Noorsootöö r iigihange ENTK poolt
Liikmetega toimus ümarlaud. TEN, SENT ja Väitlusselts on saatnud tegevuste kirjeldused, mida nad
oleks valmis tegema. Gaidid, ELO kirjutavad (saadavad oma vastuse 05.08.2010).
OTSUS: 06.08.2010 on koosolek, tähtaeg on 12.august
* Alaealiste astumine MTÜ- de liikmeks
18 organisatsiooni on hetkel vastanud, kokkuvõtted alles laekuvad. Enamik noorteühendusi toetas
esimeses küsitluses seadusemuudatusettepaneku tegemist.
OTSUS: Valmistada ette ettepanek Justiitsministeeriumile mittetulundusühingute seaduse
muutmiseks, mille kohaselt tekiks alla 18aastastel isikutel õigus iseseisvalt, ilma vanema loata astuda
mittetulundusühingute liikmeks.
* ENLi seisukohad noorte osaluskogude tulev ikust
Ettepanek on hakata koostama ENLi nägemust noorte osaluskogude tuleviksut ja arengust (poliitilised
seisukohad). 16.augustil kell 17.30 toimub kontoris eraldi selleteemaline koosolek.
* Noorsootöö strateegia rakendusplaani 2011-2013 koostamise ettepanekud
31.augustiks ootab ENT K meie ettepanekuid mida noorsootöö arendamisel (mitte niivõrd tegemisel)
planeerime teha ning mida peaks tegema riik, et arengueesmärgid saavutada.
OTSUS: nõupidamine T, 17.august kl 17.30
* Riigikantselei ootab sisendit kodanikuühiskonna arengukavale
OTSUS: septembris 2010 on vaja seda koosolekul uuesti käsitleda ja ENL seisukohad kujundama .

4.ENL aasta teema 2011
Ott tutvustas, et 2011. Aasta teema võiks olla “Noorteühendustesse kuulumine” .
Kairi: kindlasti peaks ka tegevuskavas järgmisel aastal sellele vastavaid tegevusi olema.
Martti: On ka mõtteid ja ettepanekuid juba konkreetsete tegevuste osas (2 uuringut, kampaania,
noorteühenduste register)
OTSUS: saata teema aruteluks noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupile, juhatus toetab
põhimõtteliselt ENLi aasta teema valimist järgmiseks aastaks
5.Aken – uus kujundus ja arengud
Uus kuj undus tuli üllatusena, Meelika väljendas nördimust, et kellegagi ei olnud muudatust
kooskõlastatud. Reklaami hinnakiri on valmis saadud, ja Siiri hakkab seda levitama. Tuleviku osas
peaks rõhku panema weebi arendusele ning Akna ajakirjanike koolitusele.
6. Suvekooli tagasiside
Ei käsitle käesoleval koosolekul seda teemat, lükkub järgmisesse koosolekusse, kus Anni saab ka
osaleda.
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7. Noortepäev 2010
Liina, projektijuht, andis ülevaate senistest tegevustest.
OTSUS: ENL esindab ennast noorteühenduste telgis, konsultatsiooni seame ka sinna üles.
8.Varivalimised

Projektij uht Mailis Ostra tegi ülevaate projekti hetkeseisust. Tartu Noortevolikogu tahab teha siltidega
hääletust. Pooled maakondlikud koordinaatorid on olemas, augustis tegutsetakse koordinaatorite
leidmiseks. Assistent Maia Tallinna Ülikooli riigiteadustest tutvustas ennast.
9.Liikmeküsit lus
Marina väljendas muret andmebaasi kasutamise kohta. Meelika abiga peale andmete kättesaamist
võtab Marina asja kätte.
10.Lähetuste ja kulude kompenseerimise dokumendi vastu võt mine
Ulrika Hurt tutvustas dokumenti.
OTSUS: Juhatus otsustas kinnitada „Lähetuste ja kulude kompenseerimise korra“ dokumendi.
11.SeeMe liikmelisus
Tehti ülevaade SeeMe seisust, tegevusi pole, tahaks olla passiivne ühing.
OTSUS: anda SeeMele teada, et kui nad soovivad ENL liikmeskonna hulgast lahkuda, ootame
sellekohast kirjalikku avaldust. Mar ina vastutab.
12.Uus hooaeg ENLis – üleminek
Arutati võimalikke kuupäevi, et järgmist üleandmise koosolekut korraldada.
OTSUS: Üleminek 5.sept Tallinn (koht täpsustamisel)
13.Kuupäeva kokku leppimine: arengukavandamine ENLi t iimis
Ei arutatud.
Ott Heidmets
koosoleku juhataja

Ulrika Hurt
protokollija
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