Eesti ANK juhatuse protokoll 2/2017
20. veebruaril kell 10:00 – 12:00
Tartumaa Kutsehariduskeskuses
Juhataja: Kerli Kõiv
Protokollija: Ivika Uslov
Osalejad: Heidi Paabort, Ivika Uslov, Kerli Kõiv, Kristi Paas, Merlis Pajustik, Marek Mekk,
Riin Luks, Margit Udam, Anne Õuemaa, Anet Vendel
Päevakord:
1. Eesti ANK veebileht
2. Majandusaasta aruanne
3. Noorteinfo koolituse lihthanke väljakuulutamine
4. Uued liikmed
5. Hea Tava edasiarendused
6. Muud küsimused
1. Eesti ANK uus veebileht
Eesti ANK uuendas ametlikku kodulehekülge ning kasutusele võeti WordPress platform.
Tegevmeeskonna ja juhatuse ettepanekud kodulehe mugavamaks ja kasutajasõbralikumaks
kasutamiseks:
 Lehe kasutamise kiiruse muutmiseks vähendada päises olevate piltide failimahtu;
 Lehel olevate linkide avamisel tagada lingi avamine uues brauseriaknas;
 Raamatukogu: trükisele viitav pilt muuta lingiks. See tagab kasutajal kiirema ja
kergema ligipääsu trükisele;
 Eesti ANK Google kalendris kajastatavad sündmused esitada täpselt (viidata
sündmustel osalejad, asukoht, nimetus jms).
Eesti ANK meeskond ja juhatus on arvamusel, et Eesti ANK uus koduleht on mugav ja
atraktiivne, nutiseadmes hea kasutada.
2. Majandusaasta aruanne
Eesti ANK lõpetas aasta 2016 positiivselt. Edaspidi on plaanis luua reservfond ettenägematute
kulutuste, projekti omaosaluste jms tarbeks. Majandusaasta aruanne saadetakse üle lugemisele
revisjonikomisjonile.
3. Noorteinfo koolituse lihthanke väljakuulutamine
21.02.2017 kuulutab Eesti ANK välja Noorteinfo koolitusprogrammi läbi viimiseks
juhtivkoolitaja leidmiseks konkursi, mille tähtaeg on 01.03.2017. Saadud pakkumuste
hindamiseks ning sobiva juhtivkoolitaja välja selgitamiseks moodustati neljaliikmeline
hindamiskomisjon kooseisus: Heidi Paabort, Kerli Kõiv, Margit Udam ja Ivika Uslov.
02.03.2017 toimub hindamiskomisjoni koosolek, et arutada saabunud pakkumisi.
4. Uued liikmed

Jõelähtme vallavalitsus esitas Eesti ANKile liitumisavalduse ja dokumendid. Dokumendid on
esitatud korrektselt. Juhatuse otsusega kinnitati Jõelähtme vallavalitsuse liikmelisus. Jõelähtme
vallavalitsuse all tegutsevad Loo Noortekeskuse ja Kostivere noortekeskus.
20.02.2017 seisuga on Eesti ANK liikmed 96 juriidilist isikut 154 noortekeskusega.
5. Hea Tava edasiarendused
Eesti ANK juhatuse liikmed Marek Mekk ja Merlis Pajustik andsid ülevaate Hea Tava ja
enesehindamismudeli arendustegevustest. Kutsestandard on muutmisel ja planeeritav
valmimisaeg on august 2017, mistõttu ei ole mõistlik hetkel ANK standardisse muudatusi sisse
viia. Oodatakse ära kutsestandardi muudatused, mis annavad aluse edasisteks sammudeks.
Eesti ANK liikmete kaasamiseks sisendi saamiseks Hea Tava ja enesehindamismudeli
täiendamiseks luuakse Google drive keskkonda dokument, kuhu liikmed saavad esitada oma
ettepanekud näiteks noortekeskuse lahtiolekuaegade, ruumilise vajaduse jms kohta. Novembris
korraldataval üldkogul läheb täiendatud dokument kinnitamisele. Sellele eelnevalt on Eesti
ANK tegevmeeskond ja juhatus teinud omapoolsed ettepanekud ja täiendused.
13.03.2017 tuleb esitada enesehindamismudeli täiendamiseks uued ettepanekud
kutsestandardisse.

