
Eesti Noorteühenduste Liidu 7. üldkoosoleku 
PROTOKOLL 

 
 
Aeg: 26.11.2005 kl 12.00-18.00 
Koht: Domus Dorpatensis, Ülikooli 7, Tartu 
Osalejad: vt lisa 1, liikmete volitatud esindajate nimekiri 
Juhatajad: Sven Lehemets, Marit Valge 
Protokollija: Siiri Paas 
 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
 
Päevakorra projekt: 

1. Päevakorra kinnitamine 
2. Juhatajate, protokollija, redaktsioonikomisjoni ja häältelugemistoimkonna 

kinnitamine 
3. Audiitori kinnitamine 
4. Revisjonikomisjoni liikmete valimine 
5. Noortevolikogude avalduse vastuvõtmine 
6. Valimistulemuste kinnitamine 
7. Põhikirja ja kodukorra muutmine 
8. Aasta teema 2006 valimine 
9. Prioriteetsete valdkondade ja juhatuse liikmete arvu kinnitamine aastaks 2006 
10. Tegevuskava 05/06 kinnitamine 
11. Eelarve 2006 kinnitamine 
 

Ettepaneku poolt kinnitada päevakorra projekt oli valdav enamus, vastu 1 ja 
erapooletuid 0 liikmesorganisatsioonide volitatud esindajatest. 
 
Päevakord kinnitati vastavalt ettepanekule. 
 
2. Juhatajate, protokollija, redaktsioonikomisjoni ja häältelugemistoimkonna 
kinnitamine 
 
Juhatuse ettepanek üldkoosoleku rakendamiseks on järgmine: 
Koosoleku juhatajad: Marit Valge, Sven Lehemets 
Protokollija: Siiri Paas 
Redaktsioonikomisjon: Janno Tigane, Eduard Odinets 
Häältelugemistoimkond: Maia Meos, Katrin Niisuke, Eero-Jaak Vaitmaa 
 
Redaktsioonikomisjoni koosseisu kuulumiseks tehti ettepanek Margus Poolale. Eero-
Jaak Vaitmaa taandas oma kandidatuuri häältelugemistoimkonna kandidaadi kohalt. 
 
Koosoleku juhatajateks kinnitati valdava enamuse poolthäältega Marit Valge ja 
Sven Lehemets, protokollijaks Siiri Paas, redaktsioonikomisjoni Janno Tigane, 
Eduard Odinets ja Margus Poola, häältelugemistoimkonda Maia Meos ja Katrin 
Niisuke. 
 
Marit Valge andis ülevaate ENLi juhatuse ja kodade tegevusest mai - okt 2005. 



 
Sven Lehemets andis ülevaate ENLi finantsseisust mai – okt 2005. 
 
Uku Lember tegi kokkuvõtte ENLi revisjonikomisjoni tööst, revideeriti ENLi 
tegevust ja finantsjuhtimist mai – okt 2005. Revisjonikomisjon hindab juhatuse ja 
muude struktuuriüksuste tegevuste eesmärgistatust ning finantside juhtimist ja 
finantsolukorda revideeritud perioodil üldiselt heaks. 
 
Janno Tigane tutvustas noortevolikogude avaldust. 
Avaldus seotud ENLi aasta teema ettepanekutega, seoses sellega tahti ettepanek 
muuta päevakorda ja menetleda avaldust peale ENLi aasta teema kinnitamist. 
 
Ettepaneku poolt valdav enamus, noortevolikogude avaldus võetakse vastu peale 
aasta teema kinnitamist. Muudatusettepanekuid oodatakse kirjalikult juhatajate 
lauale kuni lõunapausi lõpuni. 
 
3. Audiitori kinnitamine 
 
Sven Lehemets tutvustas üldkoosolekule ettepanekut kinnitada ENLi audiitoriks 
Nuut’i varasemate kogemuste tõttu. Audiitor auditeerib ENLi 2005 a tegevust. 
 
Ühehäälselt kinnitati audiitoriks Anne Nuut. 
 
4. Revisjonikomisjoni liikmete valimine 
 
Revisjonikomisjon valitakse kaheks aastaks, seoses Sven Lehemetsa ja Meelis Tasuri 
loobumisega valime 2 uut revisjonikomisjoni liiget. Nende volitused kestavad 2 a, 
2006 a mais toimuval üldkoosolekul lõpevad Uku Lemberi volitused ning valitakse 
uus revisjonikomisjoni liige. 
 
Kandideerimissoovist on teada andnud Margus Poola, Maarja Põld ja Eduard Odinets. 
Kandidaadid tutvustasid end, peale küsimustevooru toimus hääletusprotseduur. Kõigil 
liikmete volitatud esindajatel oli 2 häält, hääletamine toimus varem välja jagatud 
hääletussedelite abil. 
 
Lõunapaus 
 
6. Valimistulemuste kinnitamine 
 
Häältelugemiskomisjon koosseisus Maia Meos ja Katrin Niisuke kandisid ette 
järgmist: 
 
Valimiskastis oli 32 sedelit, millest 4 olid rikutud, seega arvesse läksid neist 28. 
Hääled jagunesid järgmiselt: Margus Poola: poolt 14 

Maarja Põld: poolt 19 
Eduard Odinets: poolt 22 

 
Ühehäälselt kinnitati valimistulemused, mille järgi revisjonikomisjoni liikmeteks 
osutusid valituks Maarja Põld ja Eduard Odinets. 
 



7. Põhikirja ja kodukorra muutmine 
 
Marit Valge tutvustas juhatuse ettepanekut juhatuse valimissüsteemi muutmiseks. 
Järjepidevuse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks teeb juhatus üldkoosolekule ettepaneku 
muuta juhatuse ametisoleku periood 2-aastaseks ning valida juhatuse liikmeid igal 
aastal pool juhatuse koosseisust. 
 
Moodustati 2 töögruppi, üks arutas praeguse süsteemi plusse ja miinuseid, teine 
ettepaneku omi. 
 
Grupp I: Säilitada praegune valimiskord, kuid pikendada üleandmisperioodi kolme 
kuu peale. 
 
Plussid: paindlikkus – inimesed ei ole seotud liiga kauaks; meeskonnatunnetus on 
parem 
Miinused: juhatuses oleku ülempiir on 3 a, võib osutuda liiga lühikeseks; 1 a ei seo 
juhatust piisavalt; partneritele keeruline 
 
Ettepanek: Muuta juhatuse valimise aeg märtsile või septembrile; üleandmise aeg 
natuke pikem; ülempiir juhatuses oleku osas maha võtta või tõsta. 
 
Grupp II: Juhatus valitakse 2-aastase ametisoleku perioodiga, pool juhatusest ühel, 
pool teisel aastal, kevadistel üldkoosolekutel. 
 
Plussid: uus ja vana juhatus moodustavad sünergia; teadmised lähevad sujuvamalt üle; 
tagaks ENLi kiirema arengu; kui toimib, siis jätkusuutlikkus pareneb; 
Miinused: kui juhatus ei ole piisavalt motiveeritud, siis nad lähevad vahepeal minema; 
kandidaatide leidmine raskendatud; erinevatel aegadel valitud inimesed teevad 
meeskonnatöö raskeks; süsteem on segane ja keeruline seletada. 
 
Kuna selgeid seisukohti ei formeerunud, tehti ettepanek arutada teemat 
pikemalt Talvelaagris. Ettepaneku poolt oli valdav enamus liikmete volitatud 
esindajatest. 
 
Juhatus tegi ettepaneku muuta vastavalt revisjonikomisjoni soovitustele põhikirja 
järgnevalt: 
Põhikirja punkt 8.3. sõnastada järgnevalt: tegevusaruanne peab sisaldama 
informatsiooni organisatsiooni liikmelisuse muutuste kohta, juhatuse tegevuse ning 
selle tulemuslikkuse kohta. 
 
Täiendav ettepanek üldkoosolekult asendada liikmelisus liikmeskonnaga. 
poolt: 29; vastu 0 ja erapooletuid 0 
 
Põhikirja punkt 8.3 on muudetud järgnevalt: tegevusaruanne peab sisaldama 
informatsiooni organisatsiooni liikmelisuse muutuste kohta, juhatuse tegevuse 
ning selle tulemuslikkuse kohta. 
 
8. Aasta Teema 2006 valimine 
 
Marit Valge tutvustas juhatuse kahte alternatiivset ettepanekut: 



Ettepanek 1: Noorte osalus (kõikide noorte osalus) 
Ettepanek 2: Kõik erinevad, kõik võrdsed 
 
Peale arutelu toimus hääletus järgmiste tulemustega: 
Ettepanek 1: poolt 21 
Ettepanek 2: poolt 7 
Erapooletuid:1 
 
Üldkoosoleku otsusega on ENLi Aasta Teemaks 2006 kinnitatud „Noorte osalus“ 
 
9. Prioriteetsete valdkondade kinnitamine aastateks 2006/2007 ja juhatuse 
liikmete arvu kinnitamine. 
 
ENLi juhatuse ettepanek prioriteetsete valdkondade kinnitamiseks: 

- noortepoliitika 
- kommunikatsioon 
- finants ja turundus 
- välissuhted 

 
Vastavalt sellele kinnitada juhatuse liikmete arvuks 2006/2007 5, prioriteetsete 
valdkondade juhid ja juhatuse esimees. 
 
Hääletustulemused – poolt: valdav enamus; vastu ja erapooletuid ei ole 
 
ENLi prioriteetseteks valdkondadeks 2006/2007 a on kinnitatud noortepoliitika; 
kommunikatsioon; finants ja turundus ning välissuhted. Juhatuse liikmete 
arvuks 2006/2007 a on kinnitatud viis – esimees ja prioriteetsete valdkondade 
juhid. 
 
5. Noortevolikogu avalduse vastuvõtmine 
 
Ajapuudusel tehti ettepanek, et üldkoosolek võtab vastu noortevolikogude avalduse, 
mille täpsema sisu koostab juhatus koostöös redaktsioonitoimkonnaga. Kõikidel 
liikmetel on võimalik pühapäeva õhtuni oma muudatusettepanekuid meili teel saata 
janno@enl.ee. 
 
Hääletustulemused – ühehäälselt poolt 
 
Noortevolikogude avaldus on vastu võetud ja selle täpsema sisu koostab juhatus 
koostöös redaktsioonitoimkonnaga. 
 
10. Tegevuskava 2005/2006 kinnitamine 
 
Janno Tigane tutvustab ENLi tegevuskava 05/06. 
 
Hääletustulemused – poolt: valdav enamus; vastu: 0; erapooletuid 1 
 
Tegevuskava 2005/2006 kinnitatud etteantud kujul. 
 
11. Eelarve 2006 kinnitamine 



 
Sven Lehemets teeb ettekande, käsitledes 2006 a eelarvet. 
 
Hääletustulemused: poolt: valdav enamus; vastu: 2; erapooletuid ei ole 
 
Eelarve 2006 kinnitatud etteantud kujul. 
 
EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus ning MTÜ Lapikud tutvutavad ENLi uute 
liikmetena endi tegevust. 
 
Diana Tamm tutvustab loodavat välissuhete töögruppi. 
Pille Puss tutvustab võimalust osaleda tasuta Teeviidal ENLi boksis; Aasta Parima 
Noorteprojekti 2005 konkurssi ja ENLi koolitusplaani. 
 
Juhatajad        Protokollija 
 
 
 
 
Marit Valge       Siiri Paas 
 
 
 
 
Sven Lehemets 


