Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse 5. koosoleku protokoll
Aeg: 11.11.2010
Koht: ENLi kontor (Estonia pst 5a)
Osalejad: Ott Heidmets (juhatuse esimees), Aleksandra Kamilova (juhatuse liige), Anni Kuller
(tegevjuht), Martti Martinson (noortepoliitika spetsialist), Meelika Jürisaar (avalike suhete
spetsialist, Skype), Maia Eskla (varivalimiste assistent), Mailis Ostra (varivalimiste projektijuht);
Pille-Riin Raudsepp (juhatuse liige, liitus koosolekuga 19.43, Skype)
Juhatas: Ott Heidmets
Protokollis: Martti Martinson
Koosolek algas kell 17.50
Päevakorrapunkt 1 – Päevakorra kinnitamine
Juhatus otsustas kinnitada päevakorra esitatud kujul:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
3. Varivalimised
4. Noortepoliitika ülevaade
5. Üldkoosoleku ettevalmistus
(sh. tegevuskava aruande, eelarve täituvuse, tegevuskava
2011, eelarve 2011 kinnitamine, + muud ÜKga seotud teemad)
6. Välispoliitika ülevaade
7. Muud teemad
Päevakorrapunkt 2 – Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
Juhatus kinnitas ENLi juhatuse 4. koosoleku protokolli esitatud kujul.
Päevakorrapunkt 3 - varivalimised

Mailis Ostra: Varivalimiste logo on valmis. Täna peaks ära otsustama varivalimiste patrooni.
Kandidaadid on Alla Jõks, Indrek Teder ja Tiit Ojasoo.
OTSUS: Pingerida varivalimiste patrooni osas:
1) Allar Jõks
2) Indrek Teder
3) Tiit Ojasoo
Varivalimiste meediaplaani koosolek toimub 15.11 kell 17.30 ENLi kontoris.
Päevakorrapunkt 4 - Noortepoliitika ülevaade
1) EMSLi pooltevahetuse projekt – Kõik meeskonnaliikmed kaaluvad võimalust endale töövarju
võtmiseks või ise töövarjuks minemist riigiasutusse.
2) Tallinna noorsootöö arengukava koostamise koosolekul ei ole võimalik ENLil kahjuks 18.11
osaleda.
3) Alaealiste mittetulundusühingutesse astumise regulatsiooni muutmine – ENL saatis arvamuse
Justiitsministeeriumile, meie seisukoht oli endine – vähemalt 15aastased alaealised peaksid
saama MTÜ-dega liituda ilma vanema (ja ammugi ilma kohtu) loata. ENLi seisukohta

4) ENEBi programminõukogu liikmeks nimetati Triin Maripuu ning nõukogu koosseisust kutsuti
tagasi Liise Valma.
5) Noorte osaluskogude osa platvormis – liikmesorganisatsioonidelt on tulnud indikatsioon, et
noorte osaluskogudest võiks ENLi noortepoliitika platvormis olla rohkem seisukohti. ENLi juhatus
toetab seda põhimõtet ning on valmis vastavat ettepanekut toetama, kui liikmetelt
vastavasisuline ettepanek peaks laekuma.
6) Lõimitud noortepoliitika mudeli väljatöötamine - ENL on nõus osalema ja panustama, aga
ENLil ei ole valmis võtma koordineerivat rolli.
7) Struktureeritud dialoogi järgmine konsultatsiooniring peaks algama detsembris. Martti rääkis,
et seekord tuleb noortel konsultatsioonides (online-konsultatsioon ning 3 regionaalset ümarlauda
Tallinnas, Tartus ja Narvas) välja valida 40-st ettepanekust 10. Otsustati, et kaasatakse senisest
enam vabatahtlikke. Martti äraolekul vastutab kogu konsultatsiooniringi läbiviimise eest Anni,
Meelika aitab info levitamisega, Aleksandra auhindade ja sponsorite leidmisega ning Narva
ümarlaua läbiviimisega. Lähiajal tuleb kokku kutsuda ka struktureeritud dialoogi siseriiklik
töögrupp.
8) Juhatus otsustas, et üldkoosoleku päevakorrapunkti “ENLi noortepoliitilise seisukoha
vastuvõtmine” all esitatakse üldkoosolekule seisukoha eelnõu laste ombudsmani institutsiooni
vajalikkusest.
Päevakorrapunkt 5 - Üldkoosoleku ettevalmistus
Juhatus kinnitas üldkoosolekule esitatavate dokumentide eelnõud (ENLi 2011. aasta tegevuskava,
ENLi 2011. aasta eelarve, Tegevuskava täitumise aruanne 2010, ENLi aasta teema kinnitamise
eelnõu).
Juhatus otsustas eemaldada üldkoosoleku päevakorrast eraldi punktina ENLi prioriteetsete
valdkondade kinnitamine, kuna ei ole vajadust eraldi kinnitamiseks.
Toimus kohtumine revisjonikomisjoniga, oli väga konstruktiivne, revisjonikomisjon suuri puudusi
ENLi töös ei leidnud.
Meelika koostab üldkoosolekuks ENLi tulevaste ürituste infolehe, Martti tegeleb videotervituse
saamisega sotsiaalministrilt, kuna peaminister videotervitusi ei tee.
Üldkoosoleku registreerimisega ei ole liikmed just kiirustanud, vaja oleks meelde tuletada
liikmetele, et nad registreeruksid.
Kuna üldkoosoleku korraldamiseks on piiratud finantsvahendid ning planeerimata kuluna on
tekkinud viipekeeletõlgi teenuse tellimine, siis otsustati, et üldkoosolekule tavapäraselt järgnev
koosistumine jäetakse ära.
Ott paneb kokku üldkoosolek detailse päevakava. Üldkoosolek algab kell 11.
Päevakorrapunkt 6 – Välissuhete ülevaade
Välissuhete juhi puudumisel päevakorrapunkti ei käsitletud.
Päevakorrapunkt 7 – muud küsimused
1) ENLi jõulupidu

Aleksandra uurib Mauruse pubi ja Café Wabaduse ning teiste kohtade kohta.
2) TÜ aastapäevaballile lähevad Pille-Riin ja Aleksandra.
3) Vabatahtlike tunnustamisüritus toimub kõikidele ENLi vabatahtlikele 24.11 kell 18.00
Swissotelis ja Ku:lsaalis.
Koosolek lõppes 20.15
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