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Eesti ANK liikmete üldkoosoleku protokoll nr 1/2018 

28.03.2018 Elva, Elva Kultuurikeskus 

Algus: 10:30 
Lõpp: 16:15  
  
Juhataja: Ivika Uslov 

Protokollija: Stiina Kütt 

 

Üldkoosoleku päevakord 

1.   Eesti ANK prioriteetsed tegevussuunad aastal 2018 
Eesti ANK tegevuskava ja eelarve 2018 

2.   Uute liikmete tutvustamine (MTÜ Spark Makerlab, Rae Noortekeskus, Jõhvi ANK) 
3.   Liikmelisus ja liikmemaks 
4.   Eesti ANK majandusaasta tutvustus ja aruande kinnitamine 
5.   Eesti ANK lõpetava juhatuse tagasivaade tehtule 
6.   Juhatuse liikmete arvu kinnitamine 

Eesti ANK uue juhatuse valimine 
7.   Revisjonikomisjoni liikmete arvu kinnitamine 

Uute liikmete valimine 
8.   Tunnustamine 

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

9.   Johannes Mihkelsoni Keskus ja MTÜ Pagulasabi – projekti “Saame tuttavaks” 
tutvustus   ja koostöö noortekeskustega üle Eesti 

10.  Muu info 

 

Hääleõiguslikele liikmetele on jaotatud hääletussedelid. Hall sedel on üldine hääletussedel, 
oranž juhatuse liikmete hääletussedel, roheline sedel revisjonikomisjoni valimise sedel, mida 
kasutatakse vajadusel.  

 

Saalis viibib 53 hääleõiguslikku esindajat.  

Liikmete üldkoosolekut juhatab sel korral Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov, mille poolt 
hääletasid kõik kohal viibivad hääleõiguslikud liikmed. Eesti ANK liikmete üldkoosolekut 
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protokollib Stiina Kütt. 
 

Üldkoosoleku päevakord kinnitati kõigi kohal viibivate hääleõiguslike liikmete poolthäälega.  

 
1. Eesti ANK prioriteetsed tegevussuunad aastal 2018 (I.Uslov) 

Seoses haldusreformiga on käimas suurte muutuste aasta. 2018 aasta Eesti ANK peamised 
tegevussuunad: 

-   Eesti ANK liikmete andmebaasi uuendamine: seoses haldusreformist tingitud muutuste 
raames liikmete juriidiliste andmete korrastamine ning kontaktandmete korrastamine 
Eesti ANK ametlikul koduleheküljel www.ank.ee; 

-   Noorte Tugila programmi täiendamine ja valmisolek osalemiseks uues hankeperioodis; 
-   Noorte omaalgatuslike programmide Nopi Üles ja Pick Up jätkamine; 
-   Rahvusvahelise noorsootöö suuna arendamine läbi käimasolevate projektide 

(Erasmus+ strateegilised koostööprojektid, EVT projektid  ning uute võimaluste 
loomine); 

-   Noorteinfo riiklik arendamine. Eesti ANK kuulub koostöös HTM, ENTK, SANA; ENL 
ja ENK esindajatega riiklikku noorteinfo arendusgruppi, et tagada kvaliteetse 
noorteinfotöö korraldamine noortekeskustes.  

HTM ei ole tänaseni (28.03.2018) kinnitanud selle aasta tegevustoetuse eelarvet, otsus viibib 
huvitegevuse ja huvihariduse rahastuse ümberkorraldamise tõttu. Eesti ANK eelarve saab 
paika siis, kui on laekunud HTM tegevustoetus.  

Informatsiooni Eesti ANK tegevuste ja projektide kohta kajastatakse Eesti ANK 
koduleheküljel, Facebook lehel ja saadetakse Eesti ANK liikmete meililisti ning Facebook 
Eesti ANK liikmete gruppi. Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov esitas üleskutse liikmetele 
teavitada Eesti ANK, kui info liikmeteni ei jõua, et infokanaleid korrastada ja parendada. Eesti 
ANK liikmetele on välja on saadetud küsimustik arvete väljastamise andmete päringuks. 2018. 
aastal kehtib kõigile liikmetele veel endine liikmemaksu süsteem.  

Otsus: Üldkoosolek hääletas ettepaneku üle kinnitada tegevuskava tingimusega, et eelarve 
vaadatakse üle, kui selgub HTM tegevustoetus. 53 hääleõiguslikku liiget hääletasid Eesti ANK 
2018. aasta tegevuskava kinnitamise poolt.  

 
2. Uute liikmete tutvustamine  

Juhatuse pädevusega on uute liikmete vastuvõtmine kinnitatud. Uued liikmed tutvustavad 
ennast üldkoosoleku ees.  
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MTÜ Spark Makerlab – esindaja ei viibi kohal. MTÜ Spark Makerlab on uus noortekeskus 
Tartus, mis tegutseb ettevõtlikkuse ja inseneeria arendamise suunal. Igapäevane tegevus 
sisaldab tehnika valdkonna õpitubasid.  

Rae Noortekeskus - ülevaate annab Rae noortekeskuse juhataja Mari-Liis Küüsmaa. Rae 
noortekeskuse alla kuulub neli noortetuba: Lagedi, Jüri, Järveküla ja Vaida. Meeskonnas on 7 
liiget. Suunad aastal 2018: kogukonna ja piirkondliku noorsootöö arendamine, rahvusvaheline 
noorsootöö uue suunana, toimub õpilasmalev, noortepoliitikat kujundatatkse läbi noorte 
volikogu. Aktuaalne teema on ka 15+ noorte kaasamine.  

Jõhvi Noortekeskus - ülevaate annab Jõhvi noortekeskuse juhataja Janika Juuse. 
Noortekeskuse asukoht on Jõhvi Põhikooli kõrval, kunstikooli ja  nukuteatriga samas majas. 
Noori külastab igapäevaselt umbes 30, enamik 14-17-aastased. Tehakse palju koostööd 
kohalikul tasandil, toimuvad erinevad tegevused ja huviringid noortekeskuses, sh robootika ja 
DJ ring. Igal suvel toimub õpilasmalev 5 kohaliku omavalitsuse koostöös. 

Eesti ANK kingib igale uuele liikmele liikmelisust tähistava seinasildi. 

 
3. Liikmelisus ja liikmemaks (K. Kõiv) 

Liikmemaksu teema on olnud päevakorras Eesti ANK liikmete üldkoosolekutel aastal 2017, et 
planeerida seoses haldusreformist tekkiva olukorraga, mil Eesti ANK juriidiliste isikute arv 
väheneb ca 30% võrra. Et tagada Eesti ANK tegevusvõimekus ja noortekeskustele pakutav 
toetus ning noorsootöömaastiku areng, tuleb vastu võtta uus liikmemaksukord, mis hakkab 
kehtima alates 2019. aastast. Täna on laual arutamiseks kaks varianti 

I variant: baasraha 150€ (sisaldab üht struktuuriüksust) ja iga järgneva struktuuriüksuse kohta 
50€ lisa, 

II variant: baasraha 200€ (sisaldab üht struktuuriüksust)  ja iga järgneva struktuuriüksuse kohta 
25€ lisa.   

Tulevikku vaadates suudame II variandi korral ehk ka ühingu eelarvet veidi suurendada. 
Variant I võimaldab jätkata senisega samas mahus. Kui liikmemaksudest laekuv eelarve 
väheneb, on tõenäoline, et ühingu haldusvõimekus langeb.  

Usk Eesti ANK väärtusesse ja meie ühise organisatsiooni vajalikkusesse ületab raskuse, et 
KOV eelarvetesse tuleb alates 2019. aastast planeerida senisest veidi suurem liikmemaksu 
summa.  

Lisamaks kehtib nii keskuste kui tubade kohta- st. iga noorsootöö asutust, mis kuulub juriidilise 
isiku alla. Baasraha sisaldab üht keskust, iga täiendava deklareeritud struktuuriüksuse kohta 
lisaraha. Eesti ANK liige on MTÜ või KOV hallatav asutus. Umbes 70% tänastest liikmetest 
on liikmed kohaliku omavalitsusega. Ühest omavalitsusest võib olla ka mitu juriidilisest isikust 
liiget kui kohalik omavalitsus on selliselt otsustanud. See on kohaliku omavalitsuse 
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otsustusoädevus. Hankelepinguga MTÜ’d on liikmed juriidilise isikuna meie andmebaasis 
enda MTÜ-na. KOV volikogu pädevuses on teha otsused kuulumiste kohta erinevatesse 
ühingutesse.  

Eesti ANK kui ühingu positsioon on seda suurem, mida rohkem noortekeskusi ühingusse 
kuulub. Meie missioon on  KOV-dele selgitada, miks see on oluline.  

Liikmemaks moodustab selle aasta majandusaasta aruandes ca 13 000, mis on ca 1% kogu 
aasta eelarvest. Liikmemaks katab organisatsiooni baastoimimise kulud (juhatuse koosolekute, 
liikmete üldkoosolekute korraldamine, bürookulud jms), koos täiendusega teistest fondidest.  

Saabus ettepanek Tallinna Linnavalitsuselt lükata uue liikmemaksusüsteemi kehtestamine 
edasi järgmise üldkoosolekuni. Ettepaneku üle uue liikmemaksusüsteemi kehtestamine lükata 
edasi järgmise üldkoosolekuni on liikmete üldkoosoleku pädevus. 

Saalis viibib 60 hääleõiguslikku esindajat. 

Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov tegi ettepaneku panna hääletusele Tallinna Linnavalitsuse 
poolt tulnud ettepanek, lükata uue liikmemaksusüsteemi kehtestamine järgmise 
üldkoosolekuni. 

Üldkoosoleku hääletus: 

Poolt: 11 

Erapooletu: 3 

Vastu: 46 

Otsus: Üldkoosolek hääletas uue liikmemaksu süsteemi kehtestamine edasilükkamise vastu. 
Üldkoosolek hääletab täna laual olevate liikmemaksu süsteemi variantide vahel. 

 

2018. a liikmemaksu kogusumma on 14 850€. 

Variant I korral on ennustatav laekuv liikmemaks 2019. a 14900 €. 

Variant II korral on ennustatav laekuv liikmemaks 2019. a 16200 €.  

Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov tegi ettepanku panna hääletusele Eesti ANK 2019 aasta 
liikmemaksu kaks varianti. 

 

Üldkoosoleku hääletus: 

I variant - poolt 20  

II variant - poolt 35 
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Erapooletu - 5 

Otsus: Üldkoosolek hääletas 35 poolthäälega Eesti ANK 2019 aasta liikmemaksusüsteemi 
variant II poolt (baasraha 200€, mis sisaldab üht struktuuriüksust ja 25€ iga järgneva tegutseva 
struktuuriüksuse kohta 25€ lisa).  

 
4. Eesti ANK majandusaasta tutvustus ja aruande kinnitamine (H. Paabort) 

Eesti ANKi kuulub tänase seisuga 99 juriidilist isikut 158 noortekeskusega, tegevmeeskonnas 
on 8 liiget, lisaks erinevad eksperdid, kes panustanud erinevate projektide juures lühiajaliselt. 
Pidevalt töös 7-10 erinevat projekti kohalikest rahvusvahelisteni. Eelmise aasta toetus Eesti 
ANKile  1505 847,00 € projektidele, millest suurim osa, 83%, ESF fondist, Euroopa tasandi 
koostööst laekus 6% ja Eesti tasandilt 11%. Koostööpartnereid ja rahastajaid, kelle kaudu raha 
Eesti ANKi tuleb, on mitmeid. Majandusaasta eelarve tõus 19% võrrelduna eelmise 
majandusaastaga. 74% rahast läheb otse Eesti ANK projektide kaudu noortekeskustele. 
Majandusaasta aruande tulem on 3143€..  

Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov loeb ette revisjonikomisjoni hinnangu 2017. aasta 
majandusaasta aruandele. Vigu ega puudusi majandusaasta aruanne revisjonikomisjoni 
hinnangul ei sisalda. Revisjonikomisjon toetab Eesti ANK 2017. a majandusaasta aruande 
esitamist üldkoosolekule kinnitamiseks.  

Majandusaasta aruande kinnitamine pannakse hääletamisele üldkoosolekule. 

Otsus: Üldkoosolek kinnitas 60 poolthäälega Eesti ANK 2017 aasta majandusaasta aruande 
poolt.   

 
5. Eesti ANK lõpetava juhatuse tagasivaade tehtule (K. Kõiv) 

Eesti ANK juhatust on viimased 3 aastat juhtinud Kerli Kõiv, kes annab ülevaate selle perioodi 
olulisimatest tegevustest. Kevadel 2015 kuulus ühendusse 132 noortekeskust, 3 aastat hiljem 
on liikmeskond kasvanud 21%, ühendusega on seotud 18% rohkem noortekeskusi, kui 3 aastat 
tagasi. Juhatusse kuulusid sel perioodil: Tiina Sinijärv, Merlis Pajustik, Marek Mekk, Kristi 
Paas, Margit Udam, Kerli Kõiv. Tiina Sinijärv andis teatepulga novembris 2015 üle Merlis 
Pajustikule. Meeskonna liikmeteks erinevate projektide ja programmide juures sel perioodil 
olid: Margit Tõnisson, Kristel Altosaar, Pille Mardiste, Ivika Uslov, Anne Õuemaa, Stiina Kütt, 
Riin Luks, Aita Lulla jt läbi erinevate algatuste ja lühemal perioodil. Tugila programmi on 
juhtinud Heidi Paabort.  Juhatus on pidanud 28 koosolekut 3 aastal. Üldkoosolekuid on kokku 
peetud 7. Eelarve kasvuga on kaasa tulnud haardeulatuse kasv, samas ei ole meeskond 
suurenenud. Lisaeelarve on suunatud otse kohalikule tasandile ühenduse liikmeskonnale- sh 
coaching, Pidula, Nopi Üles, Hundikutsikad, ränd fotonäitused, noortepäev, rahvusvahelised 
projektid, noorsootöö laborid, jpm.  2017. aastal premeeriti Eesti Avatud Noortekeskuste 
Ühendus aasta noorsootööühingu tiitliga. 
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6. Juhatuse liikmete arvu kinnitamine  

Eesti ANK põhikirjas on sätestatud, et üldkoosolekul on pädevus kinnitada juhatuse liikmete 
arv. Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov teeb üldkoosolekule ettepaneku, et Eesti ANK juhatus 
jätkab 5-liikmelise juhatusega.  

Otsus: Üldkoosolek hääletas 60 poolthäälega 5-liikmelise Eesti ANK juhatuse jätkamise poolt. 

 

Eesti ANK uue juhatuse valimine 

16 märtsiks 2018 saabusid Eesti ANKile 6 kandidaadi sooviavaldused ja motivatsioonikirjad 
kandideerida Eesti ANK uue juhatuse liikmeks. Sooviavalduse esitasid: Marek Mekk, Merlis 
Pajustik, Kauri Kaljuste, Margit Udam, Kerli Kõiv ja Annely Reile. Eesti ANK tegevjuht Ivika 
Uslov esitab üldkoosolekul üleskutse, kas on saalis Eesti ANK juhatusse kandideerimise 
soovijaid. Uusi kandidaate saalist ei lisandunud ja nimekiri suletakse. Juhatusse kandideerijad 
Marek Mekk, Merlis Pajustik, Margit Udam ja Kerli Kõiv tutvustavad end üldkoosolekule. 
Kohal ei viibi Kauri Kaljuste ja Annely Reile, kelle kandideerimisavaldused loeb 
üldkoosolekule ette Ivika Uslov. 

Üldkoosolekul osalejatele on jagatud hääletamiseks oranž hääletussedel, millele palutakse 
kirjutada 5 soovitud kandidaadi nimed. Häältelugemise komisjoni kuuluvad Riin Luks ja 
Carolyn Mets, kes hääletajate sedelid kokku koguvad ning tulemuste välja selgitamiseks 
laekunud andmed kokku loevad. 

Eesti ANK tegevjuht Ivika  Uslov tänab lõpetavat juhatust- Kristi Paas, Margit Udam, Kerli 
Kõiv, Marek Mekk ja Merlis Pajustik. 

Häältelugemise komisjon edastas Eesti ANK tegevjuhile hääletuse tulemused, mis on 
järgnevad: 

Annely Reile 39 häält 
Marek Mekk 58 häält 
Margit Udam 56 häält 
Merlis Pajustik 55 häält 
Kerli Kõiv 58 häält 
Kauri Kaljuste 25 häält. 

 

Kokku oli hääletussedeleid 60, nendest rikutud sedeleid 2. 

Ostsus: Üldkoosoleku salajase hääletuse tulemusel osutusid Eesti ANK uude juhatusse 
valituks: Annely Reile, Marek Mekk, Margit Udam, Merlis Pajustik ja Kerli Kõiv. 
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7. Revisjonikomisjoni liikmete arvu kinnitamine ja uute liikmete valimine (I. Uslov) 

Eesti ANK revisjonikomisjonis on paralleelselt eelmise juhatuse volituste ajaga toimetanud 
Tiina Sinijärv, Kristjan Kruus ja Maarika Valter. Revisjonikomisjonis jätkata ja 
revisjonikomisjoni tööga liituda on soovi avaldanud Sulo Särkinen, Maarika Valter, Kristjan 
Kruus.  Revisjonikomisjon kinnitatakse 3 aastaks, komisjoni kohustuseks on igal aastal üle 
vaadata Eesti ANK majandusaasta aruande.  

Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov teeb ettepaneku kinnitada revisjonikomisjoni liikmete arv – 
3 liiget. 

Otsus: Kõik kohal viibivad hääleõiguslikud esindajad hääletavad 3-liikmelise 
revisjonikomisjoni poolt. Enamushääletusega on kinnitatud revisjonikomisjoni liikmete arv.  

Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov esitab üldkoosolekul osalejatele üleskutse, et välja selgitada, 
kas saalis on isikuid, kes soovivad kandideerida Eesti ANK revisjonikomisjoni liikmeks. 

Uusi kandidaate saalist ei lisandunud ja nimekiri suletakse ning hääletusele läheb 
revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine. Koosseisu kuuluvad Kristjan Kruus, Marika Valter 
ja Sulo Särkinen. 

Otsus: Eesti ANK liikmete üldkoosolek hääletas 60 poolthäälega revisjonikomisjoni kooseisu 
poolt. Järgmised kolm aastat kuuluvad Eesti ANK revisjonikomisjoni Kristjan Kruus, Marika 
Valter ja Sulo Särkinen. 

 
8. Tunnustamine (I.Uslov) 

Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov annab tunnustuse üle Üllar Põld EV10: “Kas hundil on pojad 
või kutsikad” eduka eestvedamise eest. Üllar tänas noortekesusi ja noorsootöötajaid, kes 
projekti elluviimisesse aktiivselt panustasid. 
Piret Laidroo sai tunnustatud 2017 aasta noorsootöö nädala raames ellu viidud noorsootöö 
väljakutsete algatuse ja eestvedamise eest. Igal hommikul noorsootöö nädala 5 tööpäeval 
tõstatati sotsiaalmeedias 3 väljakutset, milles noortekeskuste noorsootöötajad koos noortega 
said osaleda. Üks noortekeskus, Mõniste avatud noortekeskus, osales kõigis väljakutsetes ja 
selle eest tunnustatud. 11 noortekeskust osales igal tööpäeval vähemalt ühes väljakutses.  
 

9. Johannes Mihkelsoni Keskus ja MTÜ Pagulasabi – projekti “Saame tuttavaks” 
tutvustus ja koostöö noortekeskustega üle Eesti 

Ülevaate projektist annab Polina Polyakoff. Tegu on teavitusprojektiga, mille raames viiakse 
läbi 45 üritust üle Eesti, igas maakonnas 3 üritust. Projekti I voor käib praegu, mille raames 
toimub laiem teavitustöö, II voor toob kaasa erinevate kultuuride tutvustamise söögi ja 
kokandustöötubade kaudu, III voor koostöö koolide ja noortekeskustega ja noorte kaasamise 
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ühistegevustesse. Tegevustes tuuakse kokku kohalikud inimesed Eestisse saabunud pagulased 
ja välismaalased, kes on Eestis elanud vähem kui 5 aastat. Projekti infomaterjalid on 
valmimisel. Plaanis on suurüritused järgmisel nädalal koostöös Tallinn Music Week’iga, juunis 
on ees restoranide nädal, augustis arutelud arvamusfestivalil jmt.  Koostöö noortekeskustega 
on planeeritud toimuma septembris-oktoobris 2018. Projekt kestab kuni märts 2019.  Idee on 
kaasata noortekeskuste kohalikke ja EVT vabatahtlikke, et pakkuda kaasahaaravaid tegevusi 
kohalikele noortele ja ületada võimalikke keelebarjääre. Noortekeskustes toimub 15 sündmust, 
1 igas Eesti maakonnas. Koostööst huvitatud keskused on teretulnud ühendust võtma Polinaga 
(e-mail: polina@pagulasabi.ee), et edasisi samme koos planeerida. Üks sündmus viidi juba läbi 
Põltsamaa noortekeskuses, Heidi Paabort jagas kogemusi ja motiveeris teisigi noortekeskusi 
sellest võimalusest osa saama.  

 
10. Muu info 
Kristi Paas ja Üllar Põld jagasid päeva jooksul matkaprojektis osalenud noortekeskustele 
projekti EV100: “Kas hundil on pojad või kutsikad” raames valminud fotoraamatut. 

Üldkoosolekul osalejatele jagati Europassi mängud, mille saatis SA Kutsekoda. Sihtasutuses 
Kutsekoda tegutsevad Europassi Keskus ja Euroopa Kvalifikatsiooniraamistiku rakendamise 
koordinatsioonikeskus lõid noorte vajadustele mõeldes uue lauamängu „Jaht oskustele“. Mäng 
aitab noortel saada ülevaate enda olemasolevatest oskustest ning seostada need tuleviku 
karjäärivalikutega. Täiendav info edastatakse Eesti ANK liikmete infolisti. 

Merlis Pajustik tutvustas ENTK noorteinfo koolituse võimalust „DigitalYIntro“. 21. Mail 2018 

algab noortega töötavatele inimestele loodud e-kursus „DigitalYIntro: digitaalne 

noorteinfotöö“. Koolitus kestab jaanipäevani (5 nädalat) ja toimub Eestis esmakordselt. 

Koolituse sihtgrupiks on on noortega töötavad spetsialistid ja noorsootöötajad, kes on läbinud 

ERYICA YIntro mudelil põhineva koolituse või omavad varasemat töökogemust noorteinfotöö 

põhimõtete rakendamisel lähtuvalt NT kutsestandardi tase 6 ja 7 pädevusnõuetest. Täiendav 

info edastatakse Eesti ANK infolisti. 

Sulo Särkinen kutsub noortekeskusi osalema Grillfestile ja noorte grillimise meistrivõistlustele 
suvel. Registreerimine on avatud alates 15. aprill 2018. Samuti ootab noortegruppe Türi 
seikluspark erinevate koostööpakettidega.   

Üldkoosoleku pädevusse kuuluvate teemade laekumisel korraldatakse järgmine Eesti ANK 
liikmete üldkoosolek 7. juunil 2018. Kui üldkoosoleku korraldamise tarbeks teemasid ei laeku, 
mis on liikmete üldkoosoleku pädevuses arutada ja otsustada, korraldatakse järgmine 
üldkoosolek septembris 2018. 

Kohalviibijad pakkusid toimumiskoha eelistusena välja Kesk-Eestit - erinevaid 
noortekeskuseid, puhkemaju jms.  
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Eesti ANK tegevjuht ja juhatus esitas liikmetele üleskutse jagada teemasid, mõtteid ja 
ettepanekuid, mida Eesti ANK tegevmeeskond ja juhatus korralistel koosolekutel arutlusele 
saavad võtta.  

Eesti ANK liikmete üldkoosolekul osalejad pakkusid välja idee noorsootöötajate 
vahetusvõimaluseks Eesti ANK võrgustikus. 


