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Päevakord: 
 
Tegevbüroo tegevused ja tööjaotus 2018. I.Uslov 
EANK tegevuskava ja eelarve 2018. I.Uslov 
Liikmelisus ja liikmemaksud. K.Kõiv  
Üldkoosoleku korraldus. K.Kõiv  
Muud küsimused. 
 
Arutelu ja otsused 
 

1)   Tegevbüroo tegevused ja tööjaotus 
 
Eesti ANK tegevmeeskond ja juhatus arutasid ühiselt, millised on Ühenduse tegevuse 
prioriteedid aastal 2018. Peamiste prioriteetidena toodi välja: Ühenduse liikmete 
suurem toetamine haldusreformi olustikus; noorsootöö eestkoste ja noortekeskuste 
huvide  kaitse Eesti noorsootöömaastikul; noorte omaalgatuse toetamine nii üle-
Eestilisel kui ka kohalikul tasandil; tugiprogrammi Noorte Tugila jätkumine. 
 
Ühenduse tegevmeeskond ja juhatus on valmis panustama läbi oma teadmiste, 
oskuste, kogemuste ja pädevuste Ühenduses algatatud programmide ja projektide ning 
oma ekspertteadmistega nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil (nt HMN projekti 
“Kogemuste kullaproov” raames pakutakse Ühenduse liikmetele 22 erakorralist 
coaching’u ja supervisioonisessiooni; Eesti ANKil on valmisolek toetada liikmeid 
kohalikul tasandil (osalemine kohaliku tasandi koosolekutel, kohtumistel jne), et 
aidata kaasa kvaliteetse noorsootöö toimimisele; avatud noorsootöö meetodi 
jätkusuutlikkuse tagamine; rahvusvahelise noorsootöö teadlikkuse tõstmine, Euroopa 
vabatahtliku teenistuse võimaluste avardamine ja tutvustamine; noorsootöötaja kutse 
ja vajalikkuse propageerimine; noorte omaalgatuslike võimaluste avardamine ja 
teadlikkuse tõstmine nii riiklikul kui kohalikul tasandil). 
 

2)   Eesti ANK tegevuskava ja eelarve 2018 
 
Eesti ANK tegevmeeskond ja juhatus töötas ühiselt läbi Ühenduse aasta 2018 
tegevuskava ja eelarve, mida esitletakse liikmetele 28.03.2018 toimuval Ühenduse 
üldkoosolekul Elva Kultuurikeskuses. Koostatud tegevuskava ja eelarve pannakse 
üles Eesti ANK kodulehele. 
Seoses haldusreformist tekkinud olukorrale otsustas Ühenduse juhatus ja 
tegevmeeskond keskenduda aastal 2018 liikmete toetamisele. Tegevmeeskonnal ja 



juhatusel on valmisolek anda panus kohalikul tasandil toimuvatel kohtumistel ja 
aruteludel, et aidata kaasa kohaliku tasandi noorsootöö kvaliteetsele toimimisele. 
Ühinemise järel toimuvate liikmete arvu muutuste valguses võtab Ühenduse tegevjuht 
liikmetega ühendust, et selgitada välja täpne Ühenduse liikmete arv, uuendada 
kontaktid Eesti ANK koduleheküljel ja teistes infokanalites (liikmete e-kirja list, 
Facebook liikmete grupp jne). 
 
 

3)   Liikmelisus ja liikmemaksud 
 
Saabunud on MTÜ Spark Makerlab avaldus astuda Eesti ANK liikmeks. Eesti ANKi 
tegevbüroole on esitatud kõik korrektsed dokumendid. MTÜ Spark Makerlab on Eesti 
ANK põhimääruse alusel kehtestatud tingimuse alusel tegutsenud vähem kui 1 aasta 
ning seetõttu on MTÜ Spark Makerlab vaatlejaliige ning ühendatakse Eesti ANK 
infokanalitega (Facebook’i grupp, e-kirja list jne). Juhatuse otsusest teavitatakse MTÜ 
Spark Makerlab’i e-kirja teel. 
 
25.08.2017 toimunud juhatuse ja tegevmeeskonna koosolekul otsustati rahuldada 
MTÜ Lagedi-Jüri Noorteühingu avaldus Eesti ANK liikmelisuse lõpetamiseks seoses 
noortekeskuste struktuuri muudatusega kohalikus omavalitsuses. Saabunud on Rae 
Noortekeskuse avaldus astuda Eesti ANK liikmeks. Esitatud dokumendid on 
korrektsed ning seoses noortekeskuste struktuuri muudatustega kohalikus 
omavalitsuses, uuendab Eesti ANK tegevbüroo Rae kontaktid Eesti ANK 
infokanalites. 
 
Saabunud on Jõhvi Noortekeskuse korrastatud dokumendid Eesti ANK liikmeks 
olemiseks. 
 
MTÜ Helyssa on tegutsenud rohkem kui üks aasta ning osaleb 28.03.2018 toimuval 
Eesti ANK üldkoosolekul mandaadiga. Hääleõiguslikkusest teavitatakse MTÜ 
Helyssa esindajat e-kirja teel. 
 
Seoses haldusreformist tekkinud olukorras muutub Eesti ANK liikmete arv. 
19.09.2017 toimunud üldkoosolekul tutvustatud kaardistuse alusel jääb Eesti ANK 
liikmetena alles 65 juriidilist liiget. Üldkoosoleku arutelu raames pakuti liikmemaksu 
teemal valdavalt välja baasraha (150 eurot, mis sisaldab ühte keskust)  + lisatasu iga 
noortekeskuse kohta juurde (50 eurot). Ühenduse koosolekul vaatas juhatus ja 
tegevmeeskond pakutud liikmesmaksu süsteemi üle ja otsustas saata üldkoosolekule 
kinnitamiseks. 

 
Otsus: Juhatus kinnitas kolme keskuse liikmelisuse. Kõikidele noortekeskustele 
saadetakse otsust kinnitav e-kiri ja kutse tutvustada oma keskust 28.03.2018 toimuval 
Eesti ANK üldkoosolekul Elva Kultuurikeskuses. 
28.03.2018 toimuval Ühenduse üldkoosolekul tutvustatakse liikmemaksu 
kontseptsiooni ning pannakse hääletusele. 

 
4)   Üldkoosoleku korraldus 

 
Eesti ANK 2018 esimene üldkoosolek korraldatakse 28.03.2018 Elva 
Kultuurikeskuses. 05.03.2018 avatakse üldkoosoleku registreerimislink ning 



19.03.2018 saadetakse kõikidele liikmetele e-kiri üldkoosoleku materjalidega 
(majandusaasta aruanne, tegevuskava ja eelarve, juhatusse kandideerijate tutvustused 
jt). 
 
Üldkoosoleku päevakava: 
 
1.   Eesti ANK prioriteetsed tegevussuunad aastal 2018 

-   Eesti ANK tegevuskava ja eelarve 2018 
2.   Uute liikmete tutvustamine (MTÜ Spark Makerlab, Rae noortekeskus, Jõhvi 

noortekeskus); 
3.   Liikmelisus ja liikmemaks 

-   Uue liikmemaksu kontseptsiooni tutvustus ja vastu võtmine 
4.   Eesti ANK majandusaasta aruande kinnitamine 

-   revisjonikomisjoni hinnang Eesti ANK majandusaasta aruandele (07.03.2018 
saadetakse majandusaasta aruanne revisjonikomisjonile lugemiseks); 

5.   Eesti ANK lõpetava juhatuse tagasivaade tehtule 
6.   Juhatuse liikmete arvu kinnitamine (5-liikmeline) 
7.   Eesti ANK uue juhatuse valimine 

-   Kandidaatide tutvustamine. Juhatusse kandideerijad on esitanud tähtajaks 
15.03.2018 e-posti aadressile ank@ank.ee ennast tutvustava iseloomustuse. 

-   Üldkoosolekul esitatud kandidaatide tutvustus 
-   Uue juhatuse liikmete valimine ja kinnitamine 

8.   Revisjonikomisjoni liikmete arvu kinnitamine 
9.   Uute liikmete valimine 
10.  Tunnustamine 

-   Üllar Põld EV10: “Kas hundil on pojad või kutsikad” eduka eestvedamise eest 
-   Piret Laidroo 2017 aasta noorsootöö nädala algatuse ja eestvedamise eest. 

11.  Muu info 
-   Kristi Paas ja Üllar Põld jagavad liikmetele projekti EV100: “Kas hundil on 

pojad või kutsikad” raames valminud fotoraamatut. 
 

 


