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1. ENLi juhatuse esimees Kristel Kadak tegi ettepaneku kinnitada üldkoosoleku 
päevakord järgmistes punktides: 

1. Päevakorra kinnitamine 
2. Presiidiumi, valimistoimkonna ja häältelugemiskomisjoni kinnitamine 
3. Juhatuse tööaruande, majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande 

kinnitamine 
4. Prioriteetsete valdkondade kinnitamine ja juhatuse liikmete arvu määramine 
5. Juhatuse ja NPNi esindajate valimine 
6. ENLi põhikirjaliste eesmärkide muutmine ja arengukava kinnitamine 
7. Valimistulemuste kinnitamine 

 
Päevakorra kinnitamise poolt oli valdava enamus liikmete volitatud esindajatest, vastu 
0, erapooletuid 0. Seega kinnitati päevakord ette antud kujul. 
 
2. Juhatus tegi ettepaneku kinnitada üldkoosoleku presiidium koosseisus Kristel 
Kadak, Marit Valge ja Liis Hanikat; valimistoimkond koosseisus Peep Laja, Gerd 
Tarand ja Maia Meos ning häältelugemiskomisjon koosseisus Vallo-Andreas Hallik ja 
Erle Taklai. 
Kinnitamise poolt oli valdav enamus liikmete volitatud esindajatest, vastu 0, 
erapooletuid 0. Presiidium, valimistoimkond ja häältelugemiskomisjon kinnitati ette 
pandud koosseisus. 

 
3. Kuulati Kristel Kadaku ettekannet juhatuse tööaruandest ja majandusaasta 
aruandest. Kuulati Sven Lehemetsa ettekannet revisjonikomisjoni aruandest. 
Revisjonikomisjoni, majandusaasta ja juhatuse tööaruannete kinnitamise poolt oli  
valdav enamus liikmete volitatud esindajatest,  vastu 0, erapooletuid 0. Aruanded 
kinnitati. 
 
4. Juhatus tegi ettepaneku kinnitada ENLi 2005/2006 a prioriteetseteks valdkondadeks 
noortepoliitika, finants, välissuhted ja avalikud suhted. Poolt valdav enamus, vastu 0, 
erapooletuid 0. Prioriteetsed valdkonnad kinnitati vastavalt ettepanekule. 
Vastavalt prioriteetsetele valdkondadele tegi juhatus ettepaneku määrata juhatuse 
liikmeid viis – valdkondade juhid ja esimees. Ettepaneku poolt valdav enamus, vastu 
0, erapooletuid 0. Ettepanek kinnitati. 

 
5. Juhatuse liikmete kandidaatideks esitati järgmised isikud: 
Juhatuse esimees Marit Valge:   
Noortepoliitika 1. Janno Tigane   

2. Edvard Ljulko  
Finants   Sven Lehemets  
Välissuhted  Diana Tamm 
Avalikud suhted Rainer Vakra  
 
Ettepaneku poolt nimekiri sulgeda oli valdav enamus liikmete volitatud esindajatest, 
vastu 0, erapooletuid 0. Seega kandidaatide nimekiri suleti. 
 



 
Noortepoliitika Nõukogu esindajate kandidaatideks esitati järgmised isikud:  

1. Kristjan Pomm  
2. Maria Savisaar  
3. Eduard Odinets  
4. Eero-Jaak Vaitmaa  
5. Tiit Terik  
Ettepaneku poolt nimekiri sulgeda oli valdav enamus liikmete valitud esindajatest, 
vastu 0, erapooletuid 0. Seega kandidaatide nimekiri suleti. 

 
Toimus hääletamine 
 
6. Kuulati Marit Valge ettepanekut arengukavast ja põhikirjaliste eesmärkide 
muutmisest. 
Põhikirjaliste eesmärkide muutmise poolt 24 liikmete volitatud esindajat, vastu 0, 
erapooletuid 1.  
Põhikirjalised eesmärgid muudeti järgmiselt: 
 

o seista noorteühenduste huvide eest;  
o esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil; 
o kujundada noori ja noorteühendusi toetavat ühiskondlikku arvamust ja 

seadusandliku keskkonda; 
o arendada Eestis tegutsevate noorteühenduste ühistegevust; 
o populariseerida vabatahtlikku tegevust;  
o soodustada noorte omaalgatust. 
 

Eesmärkide saavutamiseks ENL: 
o osaleb noori puudutava seadusandluse väljatöötamisel ja täiendamisel; 
o esitab ettepanekuid noorte huvide kaitsmiseks; 
o teeb noorteühenduste huvides lobitööd kohalikul, riigi ja rahvusvahelisel 

tasandil;  
o informeerib noori nende võimalustest; 
o teeb koostööd teiste riikide noorteühenduste katusorganisatsioonidega; 
o koolitab oma liikmeid;  
o viib läbi noori ja noorteühendusi puudutavaid uuringud ja analüüse;  
o maksab stipendiume ja toetusi; 
o moodustab vajadusel struktuuriüksusi; 
o teostab majandustehinguid. 

 
Ettepaneku poolt arengukava kinnitada oli valdav enamus liikmete volitatud 
esindajatest, vastu 0 ja erapooletuid 1. Seega kinnitati arengukava. 
 
7. Välja jagati 28 valimissedelit, millest laekus 27. Hääled jagunesid järgmiselt: 
ENLi juhatus:  
 
 Juhatuse esimees: Marit Valge  poolt- 24 
                           Vastu- 3 
 
Noortepoliitika: Janno Tigane- 16 

  Edvard Ljulko- 7 



Rikutud- 4 
 
Finants: Sven Lehemets poolt- 26 

   vastu- 0 
   rikutud- 1 

 
Välissuhted: Diana Tamm Poolt- 26 

       Vastu-1 
 
Avalike suhete juht: Rainer Vakra   poolt- 23 
                                                         vastu- 3 
             rikutud-1 
 
Noortepoliitika Nõukogu: Kristjan Pomm- 19 

      Maria Savisaar- 11 
      Eduard Odinets- 14 
      Eero-Jaak Vaitmaa- 10 
      Tiit Terik- 16 

 
Juhatusse osutusid valituks:  Juhatuse esimees –  Marit Valge 
    Noortepoliitika –  Janno Tigane 
    Finants -   Sven Lehemets 
    Välissuhted -   Diana Tamm 
    Avalikud suhted -  Rainer Vakra 
 
Noortepoliitika Nõukogu noorteorganisatsioonide esindajateks osutusid valituks: 
Kristjan Pomm 
Tiit Terik 
Eduard Odinets 
Maria Savisaar 
Eero-Jaak Vaitmaa 
 
Valimistulemuste kinnitamise poolt oli valdav enamus liikmete volitatud esindajatest, 
vastu 0 ja erapooletuid 0. Seega osutusid juhatusse ja Noortepoliitika Nõukogusse 
valituks valimistulemustega välja kuulutatud kandidaadid. 
 
 
 
 
 
Kristel Kadak   Marit Valge    Liis Hanikat 
Juhataja   juhataja    protokollija 
 
 
 
 

 
 


