
EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU 14. ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL

Aeg: 16. mai 2009
Koht: Unicef Eesti esindus, Auna tn 6
Osalejad: 37 liikmesorganisatsiooni volitatud esindajad (vt. Lisa 1)
Juhtatajad: Olger Tali, Jaan Urb
Protokollija: Kerlin Remmel

1. Päevakorra kinnitamine

ENLi juhatuse esimees Olger Tali teeb ettepaneku kinnitada järgnev päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine
2. Koosoleku juhatajate, protokollija, redaktsioonitoimkonna ja häältelugemiskomisjoni kinnitamine
3. Juhatuse tegevuse aruande tutvustamine ja kinnitamine
4. Majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande tutvustamine ja nende kinnitamine 
5. 2009. aasta eelarve tutvustamine ja kinnitamine
6. ENLi noortepoliitika platvormi tutvustamine
7. Revisjonikomisjoni aruande tutvustamine ja kinnitamine
8. Juhatuse liikmete valimine
9. Valimistulemuste kinnitamine
10. ENLi noortepoliitika platvormi kinnitamine 

Muudatusettepanek üldkoosoleku päevakorra osas:

Eesti  Skautide Ühing,  NÜ ELO,  Eesti  Gaidide  Liit  ja  Eesti  NNKÜ-de ja  NMKÜ-de Liit  teevad päevakorda 
ettepaneku jätta noortepoliitika platvormi arutelu päevakorrast välja. ENLi juhatuse teeb vastavalt laekunud 
ettepanekule  ettepaneku  hääletada  platvormi  arutelude  järel  selle  vastuvõtmise  üle.  ENLi 
liikmesorganisatsioonid on vastava ettepanekuga nõus.

Hääleõiguslikke mandaate loeti enne hääletust kokku 34.

Ettepaneku poolt kinnitada päevakord oli 33, vastu 0 ja erapooletuid 0 liikmesorganisatsioonide volitatud 
esindajat. 1 volitatud esindaja ei hääletanud.

OTSUS: Päevakord kinnitati vastavalt esitatud ettepanekutele

2.  Koosoleku  juhatajate,  protokollija,  redaktsioonitoimkonna  ja  häältelugemiskomisjoni 
kinnitamine.

Juhatuse ettepanek üldkoosoleku tööorganite osas on järgmine:
Koosoleku juhatajad: Olger Tali, Jaan Urb
Protokollija: Kerlin Remmell
Redaktsioonikomisjon: Martti Martinson (ENL), Aune Lillemets (ENL), Liina Männiste (Elsa Estonia)
Häältelugemiskomisjon: Reljo Saarepera (Eesti NNKÜ-de ja NMKÜ-de Liit), Magnus Leivalt (Microsoft Users 
Group), Maris Sild (Noored Sotsiaaldemokraadid)

Ettepaneku poolt oli 34, vastu 0 ja erapooletuid 0 liikmesorganisatsioonide volitatud esindajat.
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OTSUS: Üldkoosolek kinnitas tööorganite koosseisu vastavalt juhatuse ettepanekule.

3. Juhatuse tegevuse aruande tutvustamine ja kinnitamine

ENLi juhatuse esimees Olger Tali tutvustas juhatuse tegevuse aruannet. Olger Tali andis ülevaate kõikide 
juhatuse  liikmete  valdkondade  edasiminekutest.  Jaan  Urb  kommenteeris  põhiliste  välisorganisatsioonide 
tööd,  milles  ENL  oma  esindajate  kaudu  osaleb.  Küsimusi  juhatuse  tegevuse  aruandele  ei  esitatud.

2009. aasta eelarve kinnitamise poolt oli 31 liikmesorganisatsioonide esindajat, vastu 0 ja erapooletuid 2 
liikmesorganisatsionide  volitatud  esindajat.  1  mandaat  jättis  hääletamata.

OTSUS: Juhatuse tegevusaruanne on kinnitatud ENLi üldkoosoleku poolt! 

4.  ENLi  Majandusaasta  aruande  ja  revisjonikomisjoni  aruande  tutvustamine  ja  nende 
kinnitamine

ENLi juhatuse liige ja finantsjuht Ulrika Hurt tutvustas ENLi  2008. aasta majandusaasta aruannet ning vastas 
esitatud küsimustele.

Majandusaasta aruande kohta esitatud küsimused:
ENLi bilansis olevad summad ei kattu Ulrika Hurti esitatud ülevaatega: lk 22 erinevad numbrid finantsjuhi 
antud ülevaatest. Ulrika Hurt selgitab, et bilansis on juures on 2007. aastal rahastatud, kuid 2008. aastal ellu 
viidud projektid.
Jaan Urb teeb ettepaneku kuulata ära revisjonikomisjoni aruanne ning kinnitada 2008. aasta aruanne pärast 
seda.

5. 2009. aasta eelarve tutvustamine ja kinnitamine

Ulrika Hurt tutvustas 2009. aasta eelarvet ning vastas esitatud küsimustele.

2009. aasta eelarve kohta esitatud küsimused:
Küsimus Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastuse kindluse kohta ENLile. Ulrika Hurt kommenteeris, et see 
rahastus on kindel, kuid Hasartmängumaksu Nõukogu oodatust väiksemate laekumiste tõttu on eelarvelistes 
summades pidanud tegema muudatusi.

Eelarves on üritused ja projektid all  50 000 EEK võrra väiksem summa, kui Ulrika Hurti tehtud ülevaates 
slaididel.  Ulrika  Hurt  kommenteeris,  et  tegemist  on  Põlva  linna  antud  toetus  Noortepäev  2009 
korraldamiseks, mis ürituse Põlvas mitte toimumise tõttu on maha võetud ning slaidi jaotumisse on jäänud 
viga.  Dokument,  mis  on  liikmesorganisatsioonidele  antud,  on  õige.  Andmed  on  eelarvepõhised  ja 
illustreeritud.

ENLi  juhatuse  seisukoht  on  töötajaid  prioritiseerida  ning  leida  vajadusel  lisarahastajaid  projektide  ellu 
viimiseks.

Üldkoosoleku juhataja Olger Tali teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada 2009. aasta eelarve.

2009. aasta eelarve kinnitamise poolt oli 31 liikmesorganisatsioonide esindajat, vastu 0 ja erapooletuid 2 
liikmesorganisatsionide volitatud esindajat. 1 mandaat jättis hääletamata.

OTSUS: ENLi 2009. aasta eelarve on kinnitatud vastavalt ettepanekule.

6. ENLi noortepoliitika platvormi tutvustamine
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ENLi  noortepoliitika  platvormi  näol  on  hetkel  tegemist  eelnõuga,  millega  määratletakse  peamised 
noortepoliitilised valdkonnad ja põhilised seisukohad neis valdkondades, milles ENL võiks sõna võtta. 

2008. aasta novembri lõpus kutsuti kokku töögrupp, mis käis koos koos 8 korral kuni 2009. aasta aprilli 
lõpuni. Platvormis kajastuvad teemad anti arvamuse avaldamiseks kõigile ENLi liikmesorganisatsioonidele. 
Põhimõte millest lähtuti, oli maksimaalne liikmete sisendi saamine iga teema kohta.

2 nädala jooksul pärast platvormi valmimist ja ka üldkoosolekul on võimalik arutada kõiki teemasid ning 
esitada liikmesorganisatsionide poolseid ettepanekuid ning parandusi. 

Arutelud noortepoliitika platvormi üle toimusid üldkoosolekul 3 töögrupis. Neljas töögrupp arutles teemal 
rahumeelne meeleavaldus, mille puhul ENL peaks kaaluma noortega meeleavalduse korraldamist.

7. Revisjonikomisjoni aruande tutvustamine ja kinnitamine

Enne aruande tutvustamist loeti üle liikmesorganisatsionide mandaadid. Loeti kokku 37 mandaati.

Revisjonikomisjoni esimees Margus Poola tutvustas revisjonikomisjoni aruannet. Margus Poola andis ülevaate 
revisjonikomisjoni tegevusest, positiivsetest ja negatiivsetest aspektidest. Üldine hinnang ENLi tegevusele 
ning rahastustegevusele on ”hea.” ENLi projektid on olnud edukad. Haridus- ja Teadusministeerumilt saadi 
sel aastal rohkem toetust, kui eelmisel aastal, kuigi üldine eelarve on vähenenud. Teist aastat on probleemiks 
majandusaasta aruande liiga hiline valmimine, mida ei saa sisuliselt enne üldkoosolekut üle vaadata. Audiitori 
tulek ENLi on samuti viibinud. 

Vastuse revisjonikomisjoni esimehe Margus Poola tähelepanu juhtimisele andis ENLi juhatuse liige Jaan Urb.

Juhatus tegi ettepaneku kinnitada revisjonikomisjoni aruanne

Revisjonikomisjoni aruande kinnitamise poolt oli 36 liikmesorganisatsioonide volitatud esindajat, vastu 0 ja 
erapooletuid 0 liikmesorganisatsionide volitatud esindajat. 1 volitatud esindaja ei hääletanud.

OTSUS: Revisjonikomisjoni aruanne kinnitati vastavalt esitatud ettepanekule.

ENLi liikmesorganisatsioonid esitatud küsimused:

Kuidas lahendatakse majandusaasta aruande valmimise probleem, kui senine finantsijuht Ulrika Hurt osutub 
valituks uude juhatusse? Ulrika Hurt kinnitas, et aruande valmimine on viibinud seoses nii finantsijuhi kui 
raamatupidaja ülekoormatusega.

Kas on kaalutud üldkoosolek edasi lükata, kui aruande valmimine viibib? Ulrika Hurt'i sõnul on seda kaalutud 
ja see on täiesti arvestatav ettepanek.

Juhatus tegi ettepaneku kinnitada majandusaasta aruanne.

2008. aasta majandusaruande kinnitamise poolt oli 19 liikmesorganisatsioonide volitatud esindajat, vastu 10 
ja erapooletuid 6 liikmesorganisatsioonide volitatud esindajat.

OTSUS: 2008. aasta majandusaruanne kinnitati vastavalt esitatud ettepanekule.

8. Juhatuse liikmete valimine

Jaan Urb tutvustas valismisprotseduuri ja vastas valimisprotseduuri kohta tekkinud küsimustele.

Avalduse ENLi juhatuse esimehe kohale on esitanud Ott Heidmets.
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Ott Heidmets, Eesti Noorsooprojekt
Ott Heidmets tutvustas ennast, kaitses oma kanditatuuri ning vastas esitatud küsimustele.

Avalduse ENLi juhatuseliikme ja välissuhete juhi kohale on esitanud Pille-Riin Raudsepp
Pille-Riin Raudsepp, Rahvaliidu Noored
Pille-Riin Raudsepp tutvustas ennast, kaitses oma kanditatuuri ning vastas esitatud küsimustele.

Avalduse ENLi juhatuse liikme ja avalike suhete juhi kohale on esitanud Kairi Püss:
Kairi Püss, Aegee Tallinn
Kairi Püss tutvustas ennast, kaitses oma kanditatuuri ning vastas esitatud küsimustele.

Avalduse ENLi juhatuse liikme ja finantsjuhi kohale on esitanud Ulrika Hurt
Ulrika Hurt, Eesti Noorsooprojekt
Ulrika Hurt tutvustas ennast, kaitses oma kanditatuuri ning vastas esitatud küsimustele.

Avalduse ENLi juhatuse liikme ja liikmevaldkonna kohale on esitanud Marina Vilop
Marina Vilop, Aiesec Eesti
Marina Vilop tutvustas ennast, kaitses oma kanditatuuri ning vastas esitatud küsimustele.

Avalduse ENLi juhatuse liikme ja liikmevaldkonna juhi kohale on esitanud Raigo Veisberg.
Raigo Veisberg, Noorte Segakoor Vox Populi
Raigo Veisberg tutvustas ennast, kaitses oma kanditatuuri ning vastas esitatud küsimustele.

Avalduse ENLi juhatuse liikme ja noortepoliitika juhi kohale on esitanud Liina Männiste.
Liina Männiste, ELSA Estonia
Liina Männiste tutvustas ennast, kaitses oma kanditatuuri ning vastas esitatud küsimustele.

9. Valimistulemuste kinnitamine

Üldkoosoleku poolt kinnitatud häältelugemiskomisjon koosseisus Reljo Saarepera (Eesti NNKÜ-de ja NMKÜ-
de Liit),  Magnus  Leivalt  (Microsoft  Users  Group),  Maris  Sild  (Noored  Sotsiaaldemokraadid)  kandsid  ette 
järgmised tulemused:

Kandidaat juhatuse esimehe kohale – OTT HEIDMETS (Eesti Noosooprojekt)
Sedeleid väljastatud: 36
Poolthääli: 29
Vastuhääli: 6
Erapooletuid: 0
Rikutud sedeleid: 1
Kandidaat osutus valituks juhatuse esimehe kohale.

OTSUS: Vastavalt hääletustulemustele kinnitaktakse Ott Heidmets alates 1. septembrist 2008 
ENLi juhatuse esimehe kohale.

Kandidaat avalike suhete juhi kohale – KAIRI PÜSS (AEGEE Tallinn)
Sedeleid väljastatud: 36
Poolthääli: 33
Vastuhääli: 3
Erapooletuid: 0
Rikutud sedeleid: 0
Kandidaat osutus valituks avalike suhete juhi kohale.

Kandidaat liikmevaldkonna juhi kohale - MARINA VILOP (AIESEC Eesti)
Sedeleid väljastatud: 36
Poolthääli: 34
Vastuhääli: 0
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Erapooletuid: 0
Rikutud sedeleid: 1
Kandidaat osutus valituks ENLi liikmevaldkonna juhi kohale.

Kandidaat liikmevaldkonna juhi kohale – RAIGO VEISBERG (Noorte Segakoor Vox Populi)
Sedeleid väljastatud: 36
Poolthääli: 1
Vastuhääli: 0
Erapooletuid: 0
Rikutud sedeleid: 1
Kandidaat ei osutunud valituks liikmevaldkonna juhi kohale.

Kandidaat finantsjuhi kohale- ULRIKA HURT (Eesti Noorsooprojekt)
Sedeleid väljastatud: 36
Poolthääli: 25
Vastuhääli: 11
Erapooletuid: 0
Rikutud sedeleid: 0
Kandidaat osutus valituks finantsjuhi kohale.

Kandidaat noortepoliitika juhi kohale – LIINA MÄNNISTE (ELSA Estonia)
Sedeleid väljastatud: 36
Poolthääli: 26
Vastuhääli: 10
Erapooletuid: 0
Rikutud sedeleid: 0
Kandidaat osutus valituks ENLi noortepoliitika juhi kohale.

Kandiaat välissuhete juhi kohale – PILLE-RIIN RAUDSEPP (Rahvaliidu Noored)
Sedeleid väljastatud: 36
Poolthääli: 27
Vastuhääli: 9
Erapooletuid: 0
Rikutud sedeleid: 0
Kandidaat osutus valituks ENLi välissuhete juhi kohale kohale.

Juhatus tegi ettepaneku kinnitada valimistulemused.

Ettepaneku poolt oli 36, vastu 0 ja erepooletuid 0 liikmesorganisatsionide volitatud esindajat.

OTSUS:  Vastavalt  valimistulemustele  kinnitati  uue  juhatuse  koosseis  alates  1.  Septembrist 
2009. Vastavalt üldkoosoleku otsusele on Ott Heidmets, Marina Vilop ja Pille-Riin Raudsepp 
kinnitatud ENLi juhatusse  2-aasta pikkuse mandaadiga, Ulrika Hurt, Liina Männiste ja Kairi 
Püss ühe aastase mandaadiga. 

9. ENLi Noortepoliitka platvormi tulemuste kinnitamine

Platvormi vaadatakse üle vähemalt 1 kord aastas ning kinnitatakse üldkoosolekul. Muudatusettepanekuid on 
õigus  teha  ENLi  juhatusel  ja  vähemalt  3  liikmesorganisatsionil.   Juhatus  teeb  ettepaneku  lülitada 
muudatused üldkoosoleku päevakorda ning teeb ettepaneku jätta üldkoosoleku päevakorda noortepoliitika 
platvormi vastu võtmine.

ENLi juhatus tegi ettepaneku hääletada ENLi noortepoliitika platvormi üldkoosolekule hääletamisele paneku 
üle.

Hääleõiguslikke  mandaate  loeti  kokku  35.
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ENLi  noortepoliitika  platvormi  üldkoosolekul  hääletamisele  paneku  poolt  oli  21  liikmesorganisatsioonide 
volitatud esindajat, vastu 10 ja erapooletuid 4 liikmesorganisatsioonide volitatud esindajat.

OTSUS: Vastavalt hääletustulemustele pannakse ENLi noortepoliitika platvorm üldkoosolekul 
hääletamisele.

ENLi redaktsioonikomisjon koosseisus Martti Martinson (ENL), Aune Lillemets (ENL) ja Liina Männiste (Elsa 
Estonia) vaatas üle töögruppides vormistatud muudatusettepanekud.

Hääleõiguslikke mandaate loeti kokku 36.

ENLi seisukohad

Läbi  kogu  platvormi  toodi  välja  ENLi  seisukohad,  mis  varasemalt  olid  kirjas  valdkondlike  probleemide 
võimalike lahendustena. Seisukohad kui, liikmesorganisatsionide väljendus noortepoliitikast.
Uue sõnastuse poolt oli 17, vastu 16 liikmesorganisatsioonide volitatud esindajat. Hääletusel ei osalenud 3 
volitatud esindajat.
OTSUS: Vastavalt hääletustulemustele viiakse muudatusettepanek ENLi platvormi sisse.

III Vabatahtlik tegevus
Ettepanek muuta asendusteenistuse valdkonda puudutavat sisulist osa:
Asendusteenistus  on seadusega kohustuslik  kõigile  Eesti  Vabariigi  meessoost  kodanikele,  kes  usulist  või 
kõlbelistest seisukohtadest lähtuvalt ei saa läbida ajateenistust selle vormis. ENL taotleb, et asendusteenistus 
oleks lihtsam ja laiahaardelisem ning võimaldaks ajateenistust läbi viia ka 3. sektoris. 
Juhatus oli muudatusettepaneku poolt. ENLi liikmete esindajad seda hääletusele panna ei soovinud.

IV Noorteühenduste rahastamine
ENL  juhatuse  ettepanek  lisada  punkt  noorteühingute  aastatoetuste  jagamise  eraldamine  III  sektorile 
tingimusel,  et  katuseorganisatsioone rahastatakse  erineva rea pealt.  Toetuste  jagamine võiks  olla  antud 
lepingute  alusel  III  sektori  organisatsioonidele.  Sama  süsteemi  on  välja  töötanud  ka   Eesti 
Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL).
Muudatusettepaneku  poolt  hääletas  14,  vastu  18,  erapooletuid  oli  5  liikmesorganisatsionide  volitatud 
esindajat.
OTSUS: Vastavalt hääletustulemustele muudatustettepanekut ENLi noortepoliitika platvormi sisse ei viida.

VI Sotsiaalsed garantiid
Ettepanek muuta sõnastust: Õppetoetuste süsteem, mis ei vasta ühiskondlikele ja üliõpilaste ootustele. Sõna 
üliõpilased muudetud  õppuriteks,  et  puudutada  ka  teisi  haridustasemeid  (kutseõppeasutused  jt 
õppeasutused).
Muudatusettepaneku poolt hääletas 28 liikmesorganisatsiooni volitatud esindajat.
OTSUS: Vastavalt hääletustulemustele viiakse muudatusettepanek ENLi platvormi sisse.

Ettepanek muuta sõnastust “Olemasoleva vanemahüvitise süsteemi puudusena näeme lapse kasvatamiseks 
ebapiisavat  vanemahüvitise  miinimummäära,  mis  võrdub  ühekordse  miinimumpalgaga”  järgnevaks 
“Olemasoleva vanemahüvitise süsteemi puudusena näeme lapse kasvatamiseks ebapiisavat
vanemahüvitise miinimummäära ja ebamõistlikult kõrget maksimummäära.”
Muudatusettepaneku  poolt  hääletas  14,  vastu  5,  erapooletuks  jäi  15  liikmesorganisatsioonide  volitatud 
esindajat.
OTSUS: Vastavalt hääletustulemustele viiakse muudatusettepanek ENLi platvormi sisse.

Muudatusettepanek  lapsetoetustega  seotud  probleeme  ENLi  noortepoliitika  platvormis  mitte  käsitleda. 
Praegu antakse lastele ühte moodi toetust. Kui tase panna sõltuma vanemate tuludest, võivad vanemad neid 
tulusid varjama hakata. Muudatusettepaneku poolt hääletas 16 liikmesorganisatsioonide volitatud esindajat.
OTSUS: Vastavalt hääletustulemustele muudatustettepanekut ENLi noortepoliitika platvormi sisse ei viida.
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Muudatusettepanek lisada platvormi sotsiaalsete garantiide alla punkt: Omavalitsused peavad tagama lastele 
lasteaiakohad ning riik peab tagama selleks vastavad vahendid. Juhatus oli muudatusettepaneku poolt. ENLi 
liikmed seda hääletusele panna ei soovinud.

Ettepanek lisada uus punkt: Muuta vanemahüvitiste süsteem vajaduste põhiseks ning lähtuda laste, mitte 
vanemate  vajadustest.  Ettepaneku  platvormi  lisamise  poolt  oli  2,  vastu  5,  erapooletuid  27 
liikmesorganisatsioonid volitatud esindajat.
OTSUS: Vastavalt hääletustulemustele viiakse muudatusettepanek ENLi platvormi sisse.

VII Demokraatia noorteühendustes
Vormistuslik ettepanek: tõsta viimane lõik  II lõigkuks
Juhatus oli muudatusettepaneku poolt. ENLi liikmed seda hääletusele panna ei soovinud.

VIII Noorte tervis
Vormistuslik ettepanek: tõsta platvormis esitatud vastava valdkonna tugevused enne nõrkusi.  Juhatus oli 
muudatusettepaneku poolt. ENLi liikmed seda hääletusele panna ei soovinud.

Ettepanek täiendada punkti “Senisest enam tuleb tähelepanu pöörata ka kehakaaluga,  noorte  raseduse, 
tervisliku toitumise ning tervislike eluviisidega üldiselt seonduvate hoiakute propageerimisele ning teavitus- 
ja selgitustööle” järgnevalt “Senisest enam tuleb tähelepanu pöörata narkootiliste ja psühhotroopsete ainete, 
alkoholi ja tubakatoodete tarbimise vastasele selgitus- ja teavitustööle ning piirata nende kättesaadavust.”

Lähtuvalt muudatusest püstitati  küsimus kas tuleb piirata kättesaadavust alaealistele või  täiskasvanutele. 
Redaktsioonikomisjon lisas  täpsustuseks,  et  tegemist  on alaealistele  suunatud piiranguga (müügikohtade 
piiramine – koolide lähedus ja supermarketid, suured festivalid).
Muudatusettepaneku  poolt  hääletas  26,  vastu  1,  erapooletuks  jäi  8  liikmesorganisatsioonide  volitatud 
esindajat.
OTSUS: Vastavalt hääletustulemustele viiakse muudatusettepanek ENLi platvormi sisse.

Ettepanek lisada järgnev punkt: ENL kutsub üles noorte iidoleid ja liidreid olema oma tervisekäitumisega 
noortele eeskujuks.
Juhatus oli muudatusettepaneku poolt. ENLi liikmed seda hääletusele panna ei soovinud.

IX Noorteühenduste koostöö ja võrgustumine
Ettepanek  muuta  sõnastust: “ENL  julgustab  noorteühendusi  koostama  strateegiaid  erasektori  ja 
noorteühenduste vaheliste partnerlussidemete loomiseks. Vajadusel on ENL nõus noorteühendusi selles igati 
abistama” järgnevaks “ENL julgustab noorteühendusi sõlmima erasektori ja noorteühenduste vahelisi
partnerlussidemeid. Vajadusel on ENL nõus noorteühendusi selles igati abistama.”
Juhatus oli muudatusettepaneku poolt. ENLi liikmed seda hääletusele panna ei soovinud.

Ettepanek  täiendada sõnastust  “Senisest  enam tuleb  rõhku  panna oma tegevuste  kommunikeerimisele” 
järgnevalt  “Senisest enam tuleb rõhku panna oma tegevuste kommunikeerimisele avalikkusele ja teistele
noorteühendustele.”

Juhatus oli muudatusettepaneku poolt. ENLi liikmed seda hääletusele panna ei soovinud.

X Noorte tolerantsus ja diskrimineerimine
Ettepanek täiendada: Noorte diskrimineerimise all peame silmas noorte ebavõrdset kohtlemist nii vanuse, 
rassi, soo, rahvuse, seksuaalse orientatsiooni, tõekspidamiste ja muudel põhjustel.
Juhatus oli muudatusettepaneku poolt. ENLi liikmed seda hääletusele panna ei soovinud.

Ettepanek  lisada  juurde  punkt: ENL  teeb  ettepaneku,  et  iga  haridusasutus  töötaks  välja  koolivägivalla 
ennetamise strateegia.
Juhatus oli muudatusettepaneku poolt. ENLi liikmed seda hääletusele panna ei soovinud.

Ettepanek jätta platvormist välja järgmine lõik: ENL taunib noorte diskrimineerimist igas eluvaldkonnas soo, 
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rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude, seksuaalse 
sättumuse, keeleoskuse, kaitseväeteenistuse kohustuse täitmise, perekonnaseisu, perekondlike kohustuste 
täitmise, sotsiaalse seisundi, töötajate huvide esindamise või töötajate ühingusse kuulumise tõttu.

Juhatus  on  vastava  ettepaneku  poolt. Liikmesorganisatsioonidest  hääletas  poolt  7,  vastu  12 
organisatsioonide volitatud esindajat.
OTSUS: Vastavalt hääletustulemustele antud lõiku platvormist välja ei jäeta.

XI Noorte tööhõive
Ette panek täpsustada allikat väitele: õppivate noorte tööhõive määr on Eestis võrreldes teiste Euroopa Liidu 
riikidega oluliselt madalam. Juhatus on allika täpsustamise poolt.

Ettepanek muuta sõnastust “ühiskondlik surve astuda gümnaasiumi lõpetamise järel kõrgkooli” järgnevalt 
“ühiskondlik surve eelistada akadeemilist haridust rakenduslikule.”  Juhatus oli  muudatusettepaneku poolt. 
ENLi liikmed seda hääletusele panna ei soovinud.

Ettepanek muuta sõnastust: “karjäärinõustamise ja -õppe võimaldamine igas põhikoolis ja gümnaasiumis” 
järgnevaks  “karjäärinõustamise  ja  -õppe  tagamine  igas  põhikoolis  ja  gümnaasiumis.” Juhatus  oli 
muudatusettepaneku poolt. ENLi liikmed seda hääletusele panna ei soovinud.

Ettepanek  muuta  sõnastust “mitteformaalse  õppetegevuse  tähtsustamist  ja  tunnustamist  tööturul” 
järgnevaks  “mitteformaalse  õppetegevuse  väärtustamist  ja  tunnustamist  tööturul.” Juhatus  oli 
muudatusettepaneku poolt. ENLi liikmed seda hääletusele panna ei soovinud.

XII Noorte mobiilsus
Ettepanek muuta sõnastust “ENL peab väga oluliseks noorte takistusteta mobiilsuse võimalikkust eelkõige 
Euroopas, aga ka maailmas tervikuna” järgnevaks “ENL peab väga oluliseks noorte takistusteta mobiilsuse 
võimalikkust nii Euroopas kui ka maailmas tervikuna.” Juhatus oli muudatusettepaneku poolt. ENLi liikmed 
seda hääletusele panna ei soovinud.

XIII Erinoorsootöö
Ettepanek lisada erinoorsootöö definitsioonile allikas. Juhatus on ettepaneku poolt.

Ettepanek muuta sõnastust “ENL peab kasvatuse eritingimusi vajavate laste erikoolide olemasolu vajalikuks, 
kuid leiab, et riik ei eralda piisavalt vahendeid nende koolide tegevuseks” järgnevaks “ENL peab kasvatuse 
eritingimusi vajavate laste erikoolide olemasolu vajalikuks, kuid leiab, et valdkond on alarahastatud.” Juhatus 
oli muudatusettepaneku poolt. ENLi liikmed seda hääletusele panna ei soovinud.

Ettepanek  muuta  sõnastust “ENL  toetab   niinimetatud  vaheastme  süsteemi  loomist,  mille  kohaselt 
pööratakse senisest enam tähelepanu õpilaskodude rajamisele  ning kasvatuse eritingimusi vajavate laste 
õpetamiseks  ja  kasvatamiseks  vajalike  tingimuste  loomist  tavakoolide  juurde”  järgnevaks  “ENL  toetab 
niinimetatud vaheastme süsteemi loomist, mille kohaselt pööratakse senisest enam tähelepanu õpilaskodude 
rajamisele  ning  kasvatuse  eritingimusi  vajavate  laste  õpetamiseks  ja  kasvatamiseks  vajalike  tingimuste 
loomist tavakoolide juurde. ENL peab oluliseks vanematele laiapõhjalise tugisüsteemi loomist. Samuti peab 
ENL vajalikuks ühiskonna suhtumise muutmist tolerantsemaks.” Juhatus oli muudatusettepaneku poolt. ENLi 
liikmed seda hääletusele panna ei soovinud.

Ettepanek teha ENLi juhatusele kohustuslikuks kooridneerida puuetega inimeste ning lõimumise (eestikeelt 
võõrkeelena  kõnelevad  noored)  loomine  ja  lisamine  noortepoliitika  platvormi.  Juhatus  teeb  vajalikud 
korraldused.

Juhatus teeb ettepaneku võtta noortepoliitika platvorm vastu koos muudatusettepanekutega.

Ettepaneku  poolt  hääletas  26,  Vastu  9  liikmesorganisatsiooni,  erapooletuks  jäi  1  liikmesorganisatsiooni 
volitatud esindaja.

OTSUS: Vastavalt hääletustulemustele kinnitas üldkoosolek ENLi noortepoliitika platvormi koos 
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muudatusettepanekutega. 

16. mai 2009 Tallinnas 

Üldkoosoleku juhataja: Olger Tali .................................................

Üldkoosoleku abijuhataja: Jaan Urb .................................................

Üldkoosoleku protokollija: Kerlin Remmel .................................................
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