Keskerakonna Noortekogu Akadeemilise Ühenduse põhimäärus
Vastu võetud Keskerakonna Noortekogu juhatuse otsusega 22.juulil 2008.a
1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Keskerakonna Noortekogu Akadeemiline Ühendus
(1) Keskerakonna Noortekogu Akadeemiline Ühendus (edaspidiEKNA) on Keskerakonna Noortekogu
allühendus, mille eesmärk on koondada tsentristliku maailmavaadet omavad üliõpilased ning kõrghariduse
omandanud noored inimesed, et kujundada tudengisõbraliku kõrghariduspoliitikat.
(2) EKNA-l on õigus Keskerakonna Noortekogu nimel hariduspoliitilistes küsimustes sõna võtta.
(3) EKNA tegevuskulud kaetakse noortekogu ja erakonna eelarvest.
§ 2. Aruandekohustus
EKNA on aruandekohustuslik Keskerakonna Noortekogu ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust.
§ 3. Asukoht
EKNA asub Tallinnas, Toom-Rüütli 3/5, 10130.

2. peatükk
EKNA EESMÄRGID
§ 4. EKNA eesmärgid
EKNA eesmärgid on:
1) Kõrgkoolis õppivate üliõpilaste huvide kaitsmine üliõpilasesinduste ja riigi tasandil;
2) Tsentristliku maailmavaadet omavate üliõpilaste ja kõrghariduse omandanud noorte inimeste koondamine
ning nende seisukohtade levitamine;
3) Koostöö arendamine üliõpilasorganisatsioonidega;
4) Keskerakonna Noortekogu kõrghariduspoliitiliste seisukohtade kujundamine.

3.
peatükk
EKNA LIIKMED

§ 5. Liikmeskond
(1) EKNA liikmeks võib olla iga 14- aastane kuni 30-aastane Eesti Vabariigi kodanikust üliõpilane või kõrgkooli
lõpetanud noor.

(2) EKNA liikmed ei või kuuluda ühessegi teise poliitilisse organisatsiooni peale Keskerakonna Noortekogu ja
Keskerakonna. Erandiks on kõik Eesti sisesed ja rahvusvahelised katuseorganisatsioonid, mille liikmeskonda
Keskerakonna Noortekogu ja Keskerakond kuuluvad.
(3) EKNA liikmete õigused
1) Liige võib osaleda EKNA tegevuses, selle eesmärgi ja ülesannete täitmisele kaasa aitamises;
2) Liige võib sõna- ja hääleõigusega osaleda EKNA üldkoosolekul;
3) Liige võib valida ja olla valitud kõigisse EKNA organitesse;
4) Liige võib pöörduda oma õiguste kaitseks mistahes EKNA või Keskerakonna Noortekogu institutsiooni poole.
(4) Liikmete kohustused
1) Liige kohustub täitma EKNA põhimäärust ja Keskerakonna Noortekogu põhikirja;
2) Liige kohustub järgima EKNA programmilisi seisukohti ning EKNA nimel tehtud otsuseid;
3) Liige kohustub hoiduma EKNA mainet riivavatest tegudest ja avaldustest ning austama akadeemilise ja
poliitilise kultuuri üldtunnustatud põhimõtteid;
4) Noortekogu liikmed kohustuvad teatama oma elukoha ja muude oluliste andmete muutusest Keskerakonna
Noortekogule. Ainult EKNA-ga liitunud liikmed aga otse EKNA juhatusele.

(5) EKNA liikmeks vastuvõtmise kord
1) EKNA liikmeks saavad kõik Keskerakonna Noortekogu liikmed, kes õpivad kõrgkoolis või on omandanud
kõrghariduse ning esitavad sooviavalduse e-posti teel või kirjalikult EKNA juhatusele;
2) Liikmed, kes ei kuulu Keskerakonna Noortekogusse peavad esitama allkirjastatud liitumisavalduse EKNA
juhatusele;
3) Keskerakonna Noortekogusse
lihthäälteenamusega.
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(6) EKNA-st väljaarvamise kord
1) EKNA-st võib välja astuda isikliku avalduse alusel, mis on saadetud elektroonsel kujul või posti teel. Liikme
väljaarvamise kinnitab EKNA juhatus;
2) EKNA juhatus võib liikme välja arvata kui liige rikub EKNA põhimäärust või on eksinud akadeemilise ja
poliitilise kultuuri vastu. Otsus langetatakse juhatuse absoluutse häälteenamusega.
(7) EKNA liikmelisuse lõppemine
1) Liikmelisus lõppeb Keskerakonnast või Keskerakonna Noortekogust välja arvamise korral;
2) Liikmelisus lõppeb liikme 31-aastaseks saamisel;
3) Liikmelisus lõppeb liikme surma korral.

4. peatükk
STRUKTUUR JA JUHTIMINE
§ 6. EKNA struktuur
EKNA struktuuriüksusteks on EKNA tudengiklubid, EKNA Üldkoosolek ja EKNA juhatus.
§ 7. EKNA tudengiklubid
(1) EKNA tudengiklubi moodustatakse omavalitsuste alusel, kus asub kõrgkool.
(2) Tudengiklubi suuruse alammääraks on kümme liiget.
(3) Igas omavalitsuses, kus asub kõrgkool võib olla üks EKNA tudengiklubi.
(4) Tudengiklubi moodustatakse asutamiskoosolekul ning registreeritakse EKNA juhatuses. Juhatus võib
keelduda tudengiklubi registreerimast.
(5) Tudengiklubi kõrgeim organ on klubi üldkoosolek, mille kutsub kokku vähemalt kord aastas klubi juhatus,
teatades klubi liikmetele üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra vähemalt 2 nädalat ette.
(6) Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku klubi juhatuse otsusega 1/3 liikmete nõudmisel, teatades klubi
liikmetele üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra vähemalt 2 nädalat ette.
(7) Klubi üldkoosolek:
1) Valib üheks aastaks klubi esimehe ja juhatuse;
2) Määrab juhatuse suuruse;
3) Esitab aastaaruande EKNA juhatusele kinnitamiseks;
4) Kinnitab klubi tegevuskava vähemalt järgmiseks poolaastaks;
5) Otsustab teisi klubi puudutavaid küsimusi.
(8) Klubi esimees:
1) Kuulub klubi juhatusse ja korraldab selle tööd;
2) Vastutab klubi tegevuse eest;
3) Annab klubi liikmetele ülesandeid;
4) Esindab klubi EKNA juhatuses;
5) Kontrollib regulaarselt klubi andmebaasi ja edastab info muudatuste kohta EKNA juhatusele.

(9) Klubi juhatus:
1) Juhindub oma tegevuses EKNA põhimäärusest ja programmist ning EKNA Üldkoosoleku ja juhatuse
otsustest;
2) Annab klubi liikmetele ülesandeid;
3) Teeb koostööd EKNA teiste struktuuriüksuste ja esindusorganitega;
4) Kinnitab klubi nimel sõlmitavad lepped;
5) Kinnitab klubi üldkoosoleku toimumise aja ja päevakorra;
6) Otsustab teisi klubi jaoks olulisi küsimusi.

§ 8. EKNA Üldkoosolek
(1) EKNA Üldkoosolek on EKNA kõrgeim organ, mille kutsub kokku vähemalt kord aastas EKNA juhatus,
teatades EKNA liikmetele Üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra vähemalt 2 nädalat ette.
(2) Erakorraline EKNA Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse otsusega 1/5 EKNA liikmete nõudmisel,
teatades Noortekogu liikmetele Kongressi toimumise aja, koha ja päevakorra vähemalt 2 nädalat ette.
(3) Üldkoosoleku toimumisaeg ja päevakorra eelnõu kinnitatakse EKNA juhatuse poolt.
(4) Üldkoosolek
1) Muudab vajadusel EKNA põhimäärust ja esitab uue põhimääruse Keskerakonna Noortekogu juhatusele
kinnitamiseks;
2) Kinnitab programmilised seisukohad;
3) Kinnitab juhatuse aastaaruande;
4) Valib salajasel hääletusel üheks aastaks EKNA esimehe;
5) Valib salajasel hääletusel üheks aastaks 4 EKNA juhatuse liiget;
6) Kinnitab EKNA aseesimehe;
7) Üldkoosolekul võetakse otsused vastu lihthäälteenamusega. EKNA põhimääruse muutmise ettepanek tehakse
Keskerakonna Noortekogu juhatusele 2/3 Üldkoosolekul osalejate häälteenamusega.
8) Üldkoosoleku istungid ja vastuvõetud otsused protokollitakse.

§ 9. EKNA esimees
(1) EKNA esimees juhib ja esindab EKNA-t, esineb tema nimel, juhib juhatuse tööd.
(2) EKNA esimehe ajutisel äraolekul täidab esimehe ülesandeid määratud aseesimees.

(3) EKNA esimees:
1) Korraldab EKNA juhatuse tööd;
2) Nimetab juhatuse liikmete seast aseesimehe Üldkoosolekule kinnitamiseks;
3) Esindab EKNA-t välissuhtlemisel;
4) Üldkoosolekute vahelisel perioodil nimetab aseesimehe juhatusele kinnitamiseks;
5) Annab aru EKNA Üldkoosolekule ja Keskerakonna Noortekogu juhatusele.
(4) Üks isik võib olla EKNA esimees kuni 2 ametiaega.
§ 10. EKNA juhatus
(1) EKNA juhatus on EKNA-t esindav ja tema tegevust korraldav organ, mille asukoht on Tallinnas.
(2) EKNA juhatuse koosseisu kuuluvad EKNA esimees, 4 Üldkoosolekul valitud juhatuse liiget ja
tudengiklubide esimehed.
(3) EKNA juhatus:
1) Korraldab EKNA tööd üldkoosolekute vahelisel perioodil;
2) Registreerib EKNA tudengiklubid;
3) Kinnitab või otsustab liikme vastuvõtmise ning EKNA-st väljaarvamise;
4) Otsustab EKNA esindamisega seotud küsimusi ja annab selleks volitusi;
5) Korraldab rahaliste vahendite kasutamist;
6) Annab oma tegevusest kord aastas aru Keskerakonna Noortekogu juhatusele;
7) Arendab koostööd teiste organisatsioonidega;
8) Lahendab teisi küsimusi.
(4) Juhatuse istung kutsutakse kokku vähemalt kord kuus. Istung kutsutakse kokku esimehe, aseesimehe või 1/3
juhatuse liikmete taotlusel.
(5) Kui juhatuse liige on mõjuva põhjuseta puudunud kolmelt järjestikuselt juhatuse istungilt, on juhatusel õigus
absoluutse häälteenamusega langetatud otsusega teda oma volitustest vabastada. Üldkoosolekute vahelisel
perioodil täiendatakse juhatuse koosseisu üldkoosolekul juhatuse valimistel enim hääli saanu koopteerimise teel.
(6) Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest s.h. esimees või aseesimees. Otsused
võetakse vastu lihthäälteenamuse alusel, kui põhimääruses ei ole sätestatud teisiti. Häälte võrdse jagunemise
korral otsustab EKNA esimehe või istungi juhataja hääl.
(7) EKNA juhatuse istungid protokollitakse.
5. peatükk

LÕPPSÄTTED
§ 11. EKNA tegevuse lõpetamine
(1) EKNA tegevuse lõpetamise otsustab Keskerakonna Noortekogu Kongress 2/3 häälteenamusega.
Tudengiklubi tegevuse lõpetamise otsustab klubi üldkoosolek samadel tingimustel.

