
1	  
	  

Eesti ANK juhatuse koosolek 3/2018 
07. mai 2018 kell 10.30-16.00  
Põltsamaa, Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus 
 
Osalejad: Kerli Kõiv, Marek Mekk, Stiina Kütt, Ivika Uslov, Heidi Paabort, Merlis Pajustik, 
Annely Reile, Kristi Paas 
 
Juhataja: Kerli Kõiv       Protokollija: Stiina Kütt 
 
Päevakord: 
 

1.   Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine. I.Uslov 
2.   Juhatuse töökord. K.Kõiv 
3.   HTM tegevustoetus ja Eesti ANK eelarve. I. Uslov 
4.   TÜ Narva Kolledži noorsootöö õppekava täiendusettepanekud. I.Uslov 
5.   Noortekeskus kui asendusteenistuse asutus. H.Paabort, K. Kõiv 
6.   Noortekeskuste Hea Tava. I.Uslov 
7.   Eesti ANK rahvusvahelised projektid. S.Kütt 
8.   Muud küsimused 

 
Arutelu ja otsused 
 

1)   Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine 
 

Eesti ANK juhatuse ja tegevmeeskonna liikmed tegid ettepaneku, et Kerli Kõiv jätkab 
Eesti ANK juhatuse esimehena. 
Ettepaneku poolt hääletas 4 juhatuse liiget, ei osalenud 1 juhatuse liige, 0 vastuhäält. 
Eesti ANK juhatus tegi ettepaneku määrata juhatuse aseesimeheks Marek Mekk. 
Ettepaneku poolt olid kõik 4 juhatuse liiget. 

 
Otsus: Eesti ANK juhatuse esimees on Kerli Kõiv ja aseesimees Marek Mekk. 

 
2)   Juhatuse töökord 

 
Juhatuse esimees Kerli Kõiv selgitas Eesti ANK juhatuse töökorda. Juhatuse liikme 
panus Ühenduse tegevusse on vabatahtlik. Ühenduse tegevustega seotud kulud 
(transpordi, lähetused vms) hüvitatakse juhatuse liikme poolt esitatud kuluaruande 
põhjal. Eesti ANKis on kehtestatud kütuse kulumäär 20 senti kilomeetri kohta. 
 
Juhatuse ja tegevmeeskonna koosolekuid korraldatakse orienteeruvalt üks kord kuus, 
9-10 juhatuse koosolekut aastas. Vajadusel ja võimalusel viiakse läbi e-koosolekuid 
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ning kasutatakse teisi erinevaid e-kanaleid. Eesti ANK tegevmeeskonna ja juhatuse 
infovahetus toimub Facebook sisegrupis, mis on kiire ja hea võimalus päevakorda 
tekkinud küsimuste ja teemadel arutelusid pidada. Samuti vahendatakse informatsiooni 
ja töödokumente juhatuse meililisti kaudu. Eesti ANK esindamine erinevatel 
kohtumistel, töörühmades, sündmustel jne, lepitakse juhatuses ja tegevmeeskonnas 
kokku. 
Juhatuse ja tegevmeeskonna liikmed andsid ülevaate, millistesse töörühmadesse, 
võrgustikesse, nõukoja koosseisudesse jne nad kuuluvad. Ülevaade Eesti ANK 
panusest erinevatesse kooseisudesse on leitav Eesti ANK koduleheküljel 
https://ank.ee/eesti-ank/tutvustus/ 
 

3)   HTM tegevustoetus ja Eesti ANK eelarve 
 

Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov selgitas Eesti ANK eelarve ja HTM poolt määratava 
tegevustoetuse olukorda. 7. mai 2018 seisuga ei ole Eesti ANKile laekunud Haridus- ja 
Teadusministeeriumi poolt määratava 2018 aasta tegevustoetuse otsust. HTM esindaja 
poolt laekunud info põhjal on tegevustoetuse leping saadetud kooskõlastusringile ning 
otsus peaks laekuma lähiajal. 
Seoses kallinenud kütusehindadega arutati kütuse kompensatsioonimäära tõstmise 
vajalikkuse teemal. Planeeritavate 2019 aasta projektide tarbeks analüüsitakse ja 
hinnatakse Ühenduse võimekust ja vajalikkust tõsta kütuse kompensatsioonimäära ning 
sellekohane otsust tehakse vajadusel juhatuse uuel koosolekul. Ettepanek on võimalusel 
kasutada ka rohkem ühistransporti ja omavahel transpordi ühendamist, et kulusid kokku 
hoida. 

 
4)   TÜ Narva Kolledži noorsootöö õppekava täiendusettepanekud 

 
Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv ja asendusliige Ivika Uslov kuuluvad TÜ Narva 
Kolledži noorsootöö õppekava nõukogusse ning Narva Kolledži noorsootöö õppekava 
on seoses uuendatud kutsestandardi valguses täiendamisel ja kaasajastamisel, et 
õppekava ja selle väljundid vastaksid noorsootöömaastiku vajadustele ja ootustele. 

 
Juhatuse ja tegevmeeskonna liikmed arutasid noorsootöö õppekava 
täiendusettepanekuid. Eesti ANK juhatuse ja tegevmeesknna liikmete senine kogemus 
TÜ Narva Kolledži praktikantidega on olnud positiivne ja tudengite erialane 
ettevalmistus tööks on olnud suurepärane. Näiteks kuu aja pikkune praktika 
noortekeskuses võimaldab protsesse algusest lõpuni läbida, tudengid on valmis 
eestikeelses keskkonnas panustama ja arenema. Eesti ANK tunnustab ka selge 
infovahetuse ja asjaajamise eest praktikabaaside ja ülikooli vahel ning 
praktikajuhendajatele välja pakutud koolitusvõimaluste eest. 

 
Otsus: Juhatus teeb ettepaneku noorsootöö õppekavas täpsustada praktika olemuse, 
pöörata tähelepanu ettevalmistusele tööks haavatavate noortega, samuti noorsootöö 
uuringutele, analüüsile ja noorte kaasamise metoodikatele laiemalt ning õpikogemuste 
reflektsioonile töös noortega.  
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Ivika Uslov osaleb nõukoja kohtumisel TÜ Narva Kolledžis 14. mail. 2018. 
 

5)   Noortekeskus kui asendusteenistuse asutus 
 

Eesti riigis on usulistel või kõlbelistel põhjustel kaitseväeteenistusest keeldunud 
kutsealune kohustatud läbima asendusteenistuse. 
12 kuu pikkuse asendusteenistuse sõjaväekohustuse asemel määrab Kaitseressursside 
Amet, riigi poolt on määratud miinimumpalk. 

Teenistuskohtadeks võivad olla: 

•   sotsiaalteenuse osutaja juures, nt hoolde- ja lastekodud, päeva- ja 
rehabilitatsioonikeskused; 

•   õppeasutuses, kus on loodud hariduslike erivajadustega õpilaste klassid, nt 
eriavajadustega õpilaste koolid; 

•   päästesündmuse lahendamisega tegelevad asutused. 
 

Otsus: Eesti ANK juhatuse ettepanek on nimistusse valikute laiendamiseks lisada ka 
noortekeskus, kus noor oleks asendusteenistuse jooksul ka jõustatud oma isiklikus 
arengus. Eesti ANK koostab pöördumise Kaitseministeeriumisse ja Riigikogu 
Riigikaitsekomisjoile, kus kirjeldatakse võimalikku töö sisu ja koostöökohti. 

 
6)   Noortekeskuste Hea Tava 

 
Haridus- ja Teadusministeerium kohandab ja täiendab KOV enesehindamise mudelit, 
mille osa on noorsootöö ja millega on seotud ka noortekeskused. Viimane KOV 
enesehindamise mudeli teemaline kohtumine toimus aprilli alguses. Eesti ANK 
tegevjuht Ivika Uslov täpsustab HTMga, kuidas protsess on nüüdseks arenenud. 
Noortekeskuste Hea Tava edasiarenduste osas tuleb Eesti ANKil edasi tegutseda, seda 
enam, et käib ka uute KOVide arengudokumentide koostamine. Osaliselt dubleerib 
praegune Noortekeskuste Hea Tava ka kutsestandardit. 
 
Otsus: Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov ja juhatuse liige Marek Mekk vaatavad 
Noortekeskuse Hea Tava dokumendi üle ja valmistavad selle ette järgmiseks juhatuse 
koosolekuks.  Peale Hea Tava uuendusi, on soov dokument tõlkida nii inglise kui vene 
keelde. 

 
7)   Eesti ANK rahvusvahelised projektid 

 
Eesti ANK rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt tegi ülevaate rahvusvahelise 
noorsootöö suundadest Eesti ANKis. 
Rahvusvahelise noorsootöö suunal on käimas: 

•   Erasmus+ strateegilise partnerluse projektid 
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”Community Guarantee”- juhtpartner Eesti ANK, projektipartnerid Portugalist, Islandilt ja 
Itaaliast. Kestvus 01.07.2017 - 31.01.2019. Projekti raames toimuvad õppevisiidid kõigisse 
partnerriikidesse tutvumaks NEET-noortele suunatud teenustega. 13.-19. mai toimub 
viimane õppevisiit Itaaliasse. Juunis toimub kohtumine projektimeeskonna vahekohtumine 
Islandil. Septembris võetakse külalisi vastu Eestis, Pärnus rahvusvaheliseks seminariks, 
kus tegeletakse projekti intellektuaalse väljundi koostamisega, milleks on NEET-noorele 
pakutava tugiteenuse profiil- kirjalik juhendmaterjal. Lõpu- ja levituskonverents toimub 9. 
novembril Tartus V konverentsikeskuses.  

 
Konverentsi programmi ja raami koostab Eesti ANK projektimeeskond. Info kuupäeva ja 
konverentsi sisu kohta saadetakse välja esimesel võimalusel erinevatele sidusvaldkonna 
partneritele (Rajaleidja, Eesti Töötukassa jne). Registreerimine avaneb september 2018. 

 
“Social inclusion in youth centres”-  juhtpartner Sloveenia noortekeskuste 
katusorgaisatsioon Mreža MaMa. Eesti projektimeeskonnas Eveliis Samberk (Saue ANK) 
ja Ege Enok (VANT).  Partneritena kaasatud ka Läti. Kestvus: 01.10.2017 - 30.09.2019. 
Käisime aprillis õppevisiidil Saksamaal 8-liikmelise esindusega. Järgmine 
projektikoosolek toimub juuli lõpus Lätis. 1.-8.10.2018 toimub rahvusvaheline koolitus 
Sloveenias sotsiaalse kaasatuse alaste programmide arendamiseks. Projekti lõpuks valmib 
kogumik strateegiliste juhtnööridega, et rakendada noortekeskustes töösse sotsiaalse 
kaasatuse alaseid programme ning lahendada sotsiaalse tõjutuse alaseid väljakutseid.  

 
Mreža MaMa esitas 26. aprilli tähtajaks uuesti nutika noorsootöö alase strateegilise 
koostööprojekti taotluse, milles Eesti ANK on kaasatud partnerina.  

 
•   Erasmus+ Euroopa Vabatahtlik Teenistus 

 
EVT2 projekti “People Power Quality” lõpparuanne on SA Archimedese Noorteagentuuri 
poolt kinnitatud.  
EVT3 projekti “Catch the Spark” teenistused on hetkel käimas 7 noortekeskuses: Saue, 
Keila, Saku, Rakvere, Sõmeru, Haljala, Koeru noortekeskustes. 
EVT4 projekti “Ambassadors of Diversity” taotlus sai esitatud 26.04 tähtajaks ja 9-12 kuu 
pikkused teenistused on planeeritud algama vahemikus september-detsember 7 
noortekeskuses. Uue vastuvõtva organisatsioonina on liitunud Rae noortekeskus.  
Mitmel pool on vajadus toetada EVT vastuvõtva organisatsiooni akrediteeringu 
taotlemisega. Värskendamist vajab ka Eesti ANK akrediteering.  

 
•   Erasmus+ Noorsootöötajate mobiilsusprojektid 

 
Eesti ANK ootab vastust noorsootöötajate mobiilsusprojektide partnerluste kohta, mille 
positiivse rahatuse korral avaneb võimalus ligi 15 noorsootöötajate mobiilsuseks.  
•   DeM International - IPA Regional Development Programme 
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Projekti ”Dialogue For Non Formal Education” esitatud 16.02.2018 tähtajaks. Seotud 
partnerina kaasatud Eestist ENTK ja Türgist Haridusministeerium. 

 
8)   Muud küsimused 

 
Liikmelisus 
 
Eesti ANK põhikirja järgi säilib ühenduse liikmelisuse lõpetamise korral jooksval 
majandusaastal liikmemaksu kohustus. Juhatuse seisukoht Logiraamatu kasutamise osas 
on, et kui toimuvad ümberstruktureerimised seniste liikmete struktuurides, siis 
Logiraamatut saab kasutada käesoleva aasta lõpuni. Kui selleks hetkeks ei ole uut liitumise 
avaldust saabunud, siis kasutusõigus peatatakse. 

 
Saabunud on MTÜ Jõgeva Valla Noortekeskuste Ühenduse avaldus 11.04 sooviga seoses 
uue allasutuse moodustamisega lõpetada Eesti ANK liikmelisus.  
 
Otsus: 7.05.2018 juhatuse otsusega võtab Eesti ANK juhatus vastu otsuse, et MTÜ Jõgeva 
Valla Noortekeskuste Ühendus on Eesti ANK liikmete hulgast välja arvatud, maksab 
käesoleva aasta eest liikmemaksu ning saab õiguse kasutada aasta lõpuni noortekeskuste 
Logiraamatut.  

 
Eesolevad sündmused 

 
Noorsootöö nädal toimub sel aastal 19.-25. novembril 2018.  

Teeviita üle-eestilise messina ei planeerita enam korraldada. 

Eesti ANK tegevjuht Ivika andis ülevaate HTM poolt kokku kutsutud 
võrgustikukohtumisest teemal EMP/Norra toetuste programm "Kohalik areng ja vaesuse 
vähendamine".  

Arutelu all oli uus isikuandmete kaitse seadus seoses Logiraamatuga. Eesti ANK coach-
superviisor Anne Õuemaa läheb selleteemalisele koolitusele ja võtab kaasa Eesti ANKi 
puudutavad küsimused.  

Ettepanek esitada üleskutse testimaks Interneti kiirust noortekeskustes.  

 

Järgmised lähetused  

13.-19. mail viibivad Kerli Kõiv ja Stiina Kütt Itaalias, Padovas “Community Guarantee” 
õppevisiidil. 

14. mail osaleb Ivika Uslov TÜ Narva Kolledži noorsootöö õppekava nõukoja koosolekul 
Narvas. 
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13.-17. juunil viibivad Heidi Paabort, Ivika Uslov ja Stiina Kütt Islandil, Reykjavikis 
“Community Guarantee” projektikohtumisel. 

23.-25. mail võõrustab Eesti ANK “School to Work” võrgustiku kohtumist Tallinnas. 
Kohtumisel osalevad Ivika Uslov ja Heidi Paabort. 

4. juunil toimub järgmine juhatuse koosolek Valgas. 

30.7-2.08 toimub “Social inclusion in youth centres” projektikoosolek Lätis, kus osalevad 
Stiina Kütt ja Eesti projektimeeskonna liikmed Eveliis Samberk ja Ege Enok.  


