ENLi PÕHIKIRI
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MUUDETUD 17.11.2013

EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU PÕHIKIRI
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühingu ametlik nimetus eesti keeles on Eesti Noorteühenduste Liit, inglise
keeles Estonian National Youth Council, vene keeles Союз молодежных объединений
Эстонии (ametlik lühend: ENL).
1.2. ENL on Eestis registreeritud avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab
noorteühendusi.
2. EESMÄRGID
2.1. ENLi eesmärgid on järgmised:
2.1.1. seista noorteühenduste huvide eest;
2.1.2. esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil;
2.1.3. kujundada noori ja noorteühendusi toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandliku
keskkonda;
2.1.4. arendada Eestis tegutsevate noorteühenduste ühistegevust;
2.1.5. populariseerida vabatahtlikku tegevust;
2.1.6. soodustada noorte omaalgatust.
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks ENL:
2.2.1. osaleb noori puudutava seadusandluse väljatöötamisel ja täiendamisel;
2.2.2. esitab ettepanekuid noorte huvide kaitsmiseks;
2.2.3. teeb noorteühenduste huvides lobitööd kohalikul, riigi ja rahvusvahelisel tasandil;
2.2.4. informeerib noori nende võimalustest;
2.2.5. teeb koostööd teiste riikide noorteühenduste katusorganisatsioonidega;
2.2.6. arendab oma liikmeid;
2.2.7. viib läbi noori ja noorteühendusi puudutavaid uuringud ja analüüse;
2.2.8. maksab stipendiume ja toetusi;
2.2.9. moodustab vajadusel struktuuriüksusi;
2.2.10. teostab majandustehinguid.
3. LIIKMELISUS
3.1. ENLi liikmed on noorte huvides tegutsevad isikud (noorteühingud, maakondlikud noortekogud
ning Tallinna linna ja Tartu linna noortevolikogu).
3.2. ENLi liikmete staatused on täis- ja kandidaatliige (edaspidi nimetatud koos: liikmed või liige).
3.3. Mittetulundusühingute seaduse ja teiste seaduste tähenduses loetakse ENLi liikmeteks ainult
täisliikme staatust.
3.4. ENLi kandidaatliikmeks võib vastu võtta noorteühingu, noortekogu ning Tallinna linna ja Tartu
linna noortevolikogud, mis on tegutsenud vähemalt kuus kuud, millel on vähemalt 10 liiget,
mille liikmetest vähemalt 2/3 on noored vanuses kuni 30 eluaastat ja mille tegevus on
täielikult kooskõlas ENLi eesmärkide ning põhikirjaga.
3.5. ENLi täisliikmeks võib vastu võtta noorteühingu, noortekogu ning Tallinna linna ja Tartu linna
noortevolikogu, mis on omanud täisliikmeks vastuvõtmise hetkel ENLi kandidaatliikme
staatust vähemalt kuus kuud.
3.6. ENLi liikmelisuse taotlejale omistab kandidaat- või täisliikme staatuse ENLi juhatus.
3.7. Kandidaatliikmeks oleku aeg ei ole piiratud.
3.8. ENList väljaastumise soovist tuleb ette teatada vähemalt 3 kuud.
3.9. Liikme võib ENList välja arvata juhatuse otsusega, kui liige:
3.9.1. rikub põhikirja nõudeid või organite õiguspäraseid otsuseid;
3.9.2. kahjustab oma tegevusega ENLi mainet või tegutseb alal, mis ei sobi kokku ENLi
eesmärkidega.
4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Täisliikmel on üldkoosolekul hääleõigus, kandidaatliikmel hääleõigust ei ole.
4.2. ENLi liikmel, sõltumata tema liikmestaatusest, on õigus:

4.2.1. osaleda ENLi tegevuses, sh saada ENLilt abi, nõu ja kaitset, teavet, osaleda
koolitustel;
4.2.2. kasutada ENLi teenuseid;
4.2.3. esitada kandidaate isikuvalimistele ja algatada isiku tagasikutsumine ENLi organist;
4.2.4. tutvuda ENLi dokumentidega, mis ei sisalda juhatuse või nõukogu poolt
konfidentsiaalseks kuulutatud infot;
4.2.5. saada juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ENLi tegevuse kohta;
4.2.6. osaleda ENLi poolt korraldatavatel sündmustel ja läbiviidavates projektides;
4.2.7. osa võtta ENLi organite tööst;
4.2.8. osaleda ENLi üldkoosolekul;
4.2.9. esindada ENLi juhatuse vastava volituse alusel ENLi kindlaks määratud töögruppides
või sündmustel;
4.2.10. teha ettepanekuid ENLi tegevuse arendamiseks ja tõhustamiseks;
4.2.11. peatada oma liikmeksolek tähtajaliselt.
4.3. Liikmed on kohustatud:
4.3.1. järgima ENLi põhikirja ja kodukorda;
4.3.2. järgima noortevaldkonna reguleerivaid õigusakte
4.3.3. täitma ENLi organite otsuseid;
4.3.4. täitma endale võetud ja peale pandud ENLiga seotud kohustusi;
4.3.5. otstarbekalt käsutama ja hoidma ENLi vara;
4.3.6. ENLi esindamisel andma oma tegevusest aru ENLi juhatusele;
4.3.7. uuendama oma andmed liikmete andmebaasis iga aasta 1. detsembriks, vastates
selleks ettenähtud küsimustikule.
4.3.8. registriandmete muutumisel andma sellest ühe kuu jooksul teada ENLi büroole;
4.3.9. tasuma tähtaegselt ENLi üldkoosoleku poolt kehtestatud liikmemaksu;
4.3.10. muid täiendavaid varalisi kohustusi võib liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.
5. ÜLDKOOSOLEK
5.1. ENLi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mis võtab vastu otsuseid kõikides ENLiga seotud
küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ENLi teiste organite pädevusse.
5.2. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus kaks korda aastas, mai- ja novembrikuus,
vastavalt kodukorrale. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult
ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 liikmetest või nõukogu. Kui juhatus ei kutsu
üldkoosolekut kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras
juhatusega.
5.3. Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb vähemalt 14 päeva ette teatada.
5.4. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
5.4.1. juhatuse, nõukogu ja revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine, valimine ja
tagasikutsumine;
5.4.2. ENLi teiste organisatsioonidega ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise
otsustamine;
5.4.3. ENLi majandusaasta, juhatuse, nõukogu ja revisjonikomisjoni aruannete, arengukava,
tegevuskava, eelarve ning kodukorra kinnitamine;
5.4.4. prioriteetsete valdkondade kinnitamine;
5.4.5. põhikirja ja eesmärkide kinnitamine ning muutmine (vaja on 2/3 häälteenamust);
5.4.6. liikmemaksu suuruse ja selle maksmise korra kehtestamine;
5.4.7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse.
5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole täisliikmete volitatud esindajatest.
Liige võib volitada teist liiget end esindama. Ühel liikmel ei tohi olla üle kahe volikirja.
6. NÕUKOGU
6.1. Nõukogu pädevusse kuulub:
6.1.1. enne üldkoosolekule esitamist juhatuse koostatud majandusaasta
tegevuskava, eelarve ja arengukava heakskiitmine;
6.1.2. juhatuse liikmetega lepingute allkirjastamise korraldamine;
6.1.3. ENLi organite nõustamine vastavalt oma kompetentsile.
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6.2. Nõukogu liikmed valib ENLi liikmete poolt esitatud kandidaatide seast üldkoosolek kaheks
aastaks.
6.3. Nõukogu liige võib tagasi astuda enne volituste lõppemist, teatades sellest nõukogule
vähemalt kuu aega ette.
6.4. Nõukogu liikmete arv on viis kuni üheksa, täpse suuruse määrab iga koosseisu valimisel
üldkoosolek.
6.5. Nõukogu valib endi seast esimehe, kes juhib nõukogu tööd ja juhatab nõukogu koosolekuid.
6.6. Nõukogu töökorraldus sätestatakse kodukorras. Nõukogu koosolekule ei kohaldata
üldkoosoleku kohta seaduses sätestatut.
7. JUHATUS
7.1. ENLi juhatus on kahe- kuni viieliikmeline.
7.2. Esimehe ja aseesimehed valib üldkoosolek kaheks aastaks.
7.3. Juhatuse pädevusse kuulub:
7.3.1. ENLi igapäevase töö koordineerimine, juhtimine ja korraldamine;
7.3.2. ümarlaudade, töögruppide ja nende juhtide kinnitamine;
7.3.3. ENLi esindajate volitamine;
7.3.4. ENLi tegevuskava ja aastaeelarve väljatöötamine;
7.3.5. ENLi liikmete arvestuse korraldamine;
7.3.6. ENLi personalitöö korraldamine
7.3.7. ENLile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade omamise,
võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ning tingimuste määramine
nimetatud tehinguteks.
8. TEGEVUSE REVIDEERIMINE
8.1. ENLi tegevust revideerib revisjonikomisjon.
8.2. Revisjonikomisjoni pädevusse kuulub:
8.2.1. ENLi tegevuse õiguspärasuse kontrollimine;
8.2.2. ENLi tegevuse otstarbekusele hinnangu andmine;
8.2.3. eelarvedistsipliini ja eelarvevahendite kasutamise sihipärasuse ja seaduslikkuse
kontrollimine.
8.3. Revisjonikomisjonil on oma ülesannete täitmiseks õigus tutvuda hinnangu andmiseks vajalike
ENLi tegevust puudutavate dokumentidega ning nõuda selgitusi ja informatsiooni ENLi
juhatuse ja nõukogu liikmetelt.
8.4. Revisjonikomisjoni liikmete arv on kaks kuni kolm, täpse suuruse määrab iga koosseisu
valimisel üldkoosolek. Revisjonikomisjon valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks.
8.5. Revisjonikomisjon valib oma liikmete seast esimehe.
8.6. Vähemalt üks kord kolme aasta jooksul revideerib ENLi ja selle struktuuride majanduslikku
olukorda audiitor.
9. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE
9.1. ENLi ühinemise, jagunemise või lõpetamise otsustab üldkoosolek vähemalt 2/3
häälteenamusega.
Koheselt
moodustatakse
ka
ühinemise,
jagunemise
või
likvideerimiskomisjon, mis vastavalt otsusele ja seadusele viib läbi organisatsiooni ühinemise,
jagunemise või lõpetamise.
9.2. ENLi liikmetel pole õigust ühingu varale ja ENLil pole õigust liikmete varale.
9.3. Ühinemise või jagunemise korral otsustab ENLi vara saatuse üldkoosolek. Lõpetamise korral
antakse vara pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist samalaadsete eesmärkidega
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas
olevale mittetulundusühingule, sihtasutusele või usulisele
ühendusele
või
avalikõiguslikule juriidilisele isikule.
10. RAKENDUSSÄTTED
10.1.
Maakondlikud noortekogud ning Tallinna linna ja Tartu linna noortevolikogu, mis on
hetkel vaatlejaliikmed, arvatakse automaatselt ENLi liikmeteks järgmiselt: juriidilise
kehaga
noortekogu/noortevolikogu
arvatakse
täisliikmeks
ning
noortekogu/noortevolikogu,
millel
puudub
juriidiline
keha
arvatakse
kandidaatliikmeks.
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