EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU
PROTOKOLL nr 2014-2
Toimumisaeg: 13.jaanuar 2014
Toimumiskoht: Eesti Noorteühenduste Liidu kontor (Estonia pst 5a, Tallinn)
Algus: 10.30
Lõpp: 11.30
Osalejad: Reet Sillavee, Liisa Lillemets ja Triin Bõstrov
Külalised: Kaidi Nurmik (osales Skype teel)
Juhataja: Reet Sillavee
Protokollija: Triin Bõstrov
Päevakord:
1. ENL talvekool 7.-8. veebruar 2014
2. ENL välissuhted
3. League of Young Voters (LYV)
4. TedX Lasnamäe
5. Nädala kohtumised
6. ESN koolitus
7. Ülevaade tulevatest koolitustest
8. Kutse laste elatiste sissenõudmise tõhustamise ümarlauale
9. Võrdse kohtumise võrgustik (VKV)
10. ENL tööplaanide kokkuleppimine ja koostamine
1. ENL Talvekool
7.-8.veebruaril 2014 toimub ENL korraldatav Talvekool Vihula mõisas. Talvekooli on kutsutud ENL
liikmesorganisatsioonide juhid ja kontaktisikud. Talvekooli ametlik kutse saadetakse välja 15.jaanuaril
2014 (eelteade läks välja 1. jaanuaril). Õhtul toimub pidulik õhtusöök, kus tunnustame
liimesorganisatsioonide juhte ja kontaktisikuid nende organisatsiooni esindamise eest. Laupäeval
toimuvad ka ENL nõukogu liikmete valimised. 23. jaanuaril 2014 toimub Talvekooli tegevuste ja
teemade täpsem arutelu.
Hääletamise tulemus: 3 poolt
Otsus: Talvekooli programmi teemadeks on „Noortevaldkonna arengukava 2014-2020“ ja „ENL kui
võrgustik“.
2. ENL välissuhted
Juhatuse koosolekul arutati ENL välissuhete valdkonna üle. Selgus, et suhted Lätiga võiksid olla
tihedamad. Juhatuse esimees tegi ettepanku kohtuda Läti esindajatega NBC raames sügisel 2014
Oslos, Norras. Juhatuse esimees tegi ettepaneku võtta ka uueks välissuhete alaseks partneriks
Gruusia.
Hääletamise tulemus: 3 poolt
Otsus: Välissuhete valdkonnas plaanib ENL korraldada NBC raames kohtumise Läti esindajatega ja
alustada koostööd Gruusiaga.
3. League of Young Voters
LYV projektijuhi konkurss käib edasi kuni 21.jaanuarini 2014. LYV raames toimub kevadel Euroopa
Parlamendi külastus, kuhu lähevad LYV raames osalevad töötajad ja vabatahtlikud (ligikaudu 20
noort).
Otsus: LYV konkurss jätkub. Euroopa Parlamenti minejad otsustatakse veebruari lõpuks.

4. TedX Lasnamäe
TedX Lasnamäe toimub Tallinnas 5. aprillil 2014. ENL juhatuse esimees Reet Sillavee ja tegevjuht
Kaidi Nurmik kohtusid 10.01.2014 Dmitri Moskovtseviga. ENL toetab TedX projekti ning saab projekti
raames pakkuda noortele soodsamat sissepääsu hinda. Lisaks on eraldatud ENL esindajatele 3 tasuta
kohta. Juhatus arutab lähinädalatel, kes täpsemalt TedX projekti raames ENL esindab.
Hääletamise tulemus: 3 poolt
Otsus: ENL toetab TedX projekti ja ENLi poolsed osalejad määratakse lähinädalatel.
6. Nädala kohtumised
Järgmine nädal on kohtumised ENL tegevjuhiga Kaidi Nurmikuga, et arutada täpsemalt tööplaanide
koostamist. Teisipäeval (14.01) kohtuvad ENL aseesimehed Liisa Lillemets ja Triin Bõstrov
noortepoliitika nõunikuga tööplaanide kooskõlastamise teemal. Kolmapäeval (15.01) toimub ENL
noortepoliitika Harri Puskari koolitus juhatusele noortepoliitika teemal. Neljapäeval (16.01) toimub
kontoris tööhõive koosolek.
Otsus: Nädala kohtumised välja toodud päevadel on kinnitatud.
7. ENS koolitus
ESN koolitus toimub 22.veebruar 2014. ENL on sinna kutsutud läbi viima töötuba – miks on hea olla
ENL liige? Ettepanek on korraldada enne töötoa läbiviimist ESN-ga kohtumine koolituse teemal ja siis
määratleda täpsemalt esindajad.
Hääletamise tulemus: 3 poolt
Otsus: Kokku leppida kohtumine ESN-ga koolituse teemal.
8. Kutse laste elatiste sissenõudmise tõhustamise ümarlaule
Justiitsministeeriumi poolt esitatud kutse laste elatiste sissenõudmise tõhustasime ümarlauale oli
arutluse all, ettepaneku kohaselt ei saa saada ENL esindajat ümarlauale.
Hääletamise tulemus: 3 poolt
Otsus: ENL ei osale laste elatist sissenõudmise tõhustamise ümarlaual.
9. Võrdse kohtlemise võrgustik (VKV)
21.jaanuar 2014 toimub Tallinnas võrdse kohtlemise võrgustik (VKV) läbirääkimiste koolitus, kus
osalevad ENL juhatusest esimees Reet Sillavee ja aseesimees Liisa Lillemets.
Hääletamise tulemus: 3 poolt
Otsus: ENL esindajatena osalevad VKV läbirääkimiste koolituses juhatusest esimees Reet Sillavee ja
aseesimees Liisa Lillemets.
10. ENL tööplaanide kokkuleppimine ja koostamine
ENL meeskonna tööplaanide tähtaeg on 15.jaanuar 2014. Juhatus suhtleb Kaidiga ja korraldab selle
nädala jooksul viimased kohtumised tööplaanide koostamise kohta. Juhatuse tööplaanide tähtaeg on
hiljemalt 20.jaanuar 2014.
Hääletamise tulemus: 3 poolt
Otsus: ENL meeskonna ja juhatuse tööplaanide tähtaeg on määratletud järgmiselt: meeskonna
tööplaanide tähtaeg on 15.01.2014 ja juhatuse tööplaanide tähtaeg 20.01.2014.
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