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Eesti ANK juhatuse koosolek 4/2018 

04. juuni 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, 
Riin Luks, Carolyn Mets, Annely Reile 

 

Juhataja: Kerli Kõiv       Protokollija: Stiina Kütt 

 

Päevakord: 

 

1.   Noorte Tugila hetkeseis ja tulevik. H.Paabort 
2.   "Kogukonna garantii" konverentsi korraldus. S.Kütt 
3.   Liikmete seis ja laekunud avaldused. I.Uslov 
4.   Eesti ANK tegevuskava ja eelarve. I. Uslov 
5.   Uus Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR). I.Uslov 
6.   Noortekeskuste Hea Tava. I. Uslov, M. Mekk 
7.   Eesti ANK üldkoosoleku ettevalmistus. K. Kõiv, I.Uslov 
8.   Muud küsimused 

 

Arutelud ja otsused 

 

1)   Noorte Tugila programmi hetkeseis ja tulevik 

Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort andis juhatusele ja tegevmeeskonnale 
ülevaate programmi hetkeseisust ja NEET-noore profiilist aasta 2017 andmete põhjal. 

-   NEET-noorte arv Eestis on pidevalt muutuv, arv kõigub üles-alla; 
-   31.01.2018 seisuga oli programmi kaasatud 4340 noort, keskmisel ühe Noorte 

Tugila kohta 100 kontakti; 
-   Noorte Tugila programmis osalevate noorte vanuselises jaotuses on enamus noori 

vanuses kuni 20 eluaastat, kuid spetsialistid tegelevad ka noortega vanuses 20+; 
-   Võrreldes varasemaga jäi aastal 2017 enim vanemahüvitisega noori koju; 
-   Suurimad riskitegurid kuni 20-aastaste noorte seas on lõpetamata haridus ja 

asumine maapiirkonnas; 
-   Noorte Tugila programmi jõudmine ehk I faas, võtab aega 1 kuni 2 kuud, 

keerulisemate juhtumite korral on järgmisesse faasi jõudmine pikem; 
-   Olenemata vanusest, läbivad tütarlapsed programmi kiiremini. 23+ vanuses neiud 

läbivad Noorte Tugila programmi kõige kiiremini. Kuni 19-aastastel noormeestel 
võtab programmi läbimine aega kõige kauem; 



2	  
	  

Eesti ANK tänane Noorte Tugila meeskond, Heidi Paabort ja Kerli Kõiv, on valmis 
panustama teenuse arendustöösse. Ühendus ootab perioodi 2019-2020 hanke 
väljakuulutamist, mille alusel programmi täiendada ja arendada. Arendusmõtted: 
Kvaliteetse teenuse pakkumiseks on vajalik meeskonda kaasata administratiivtöötaja. 
Programmi rakendajate (NEET-spetsialistid) toetamise ja jõustamise tarbeks on oluline 
ja vajalik coach’i olemasolu meeskonnas. 

Otsus: Eesti ANK juhatuse seisukoht on esitada  pakkumine hankekonkursile suunaga 
jätkata teenuse pakkumist ka maapiirkondades. Programmi rakenduspiirkondades 
eelistatakse teostajana Eesti ANK liiget. Kui piirkonna potentsiaalne programmi 
teostama asuv Eesti ANK liige ei soovi teenust pakkuda, levitame pakkumist laiemalt, 
et kaasata teostajaid väljaspool liikmeskeskusi. 

 

2)   "Kogukonna garantii" konverentsi korraldus  
 

Viis kuud on jäänud Eesti ANK koordineeritud Erasmus+ strateegilise koostööprojekti 
„Community Guarantee“ lõppkonverentsini, kus esitletakse Erasmus+ rahvusvahelise 
strateegilise projekti raames nelja riigi (Portugal, Itaalia, Island, Eesti) partnerite 
koostöös valmivat efektiivset NEET-noorte tugiteenuse profiili. Konverents toimub 
Tartus, V Spa Sweden saalis reedel, 09.11.2018.  

 
Eesti ANK juhatus ja tegevmeeskond arutas konverentsi korraldust ja seonduvaid 
järgmisi samme ja ülesandeid. 

Otsus: Eesti ANK rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt saadab noorte- ning 
sidusvaldkonna partneritele välja konverentsi eelteate. Konverentsi kvaliteetseks 
korralduseks jagatakse tegevmeeskonna ja juhatuse vahel ülesanded, asutakse tegema 
kokkuleppeid võimalike esinejatega programmi koostamiseks ja registreerimine 
konverentsile avatakse septembris. 

 

3)   Eesti ANK liikmelisuse seis ja laekunud avaldused 
 

Seoses Eestis toimunud haldusreformi valguses leiavad aset muutused ka 
noorsootöömaastikul kohalikes omavalitsustes, mis toovad esile muutused ka Eesti 
ANK liikmelisuses. 

Eesti ANK liikmestaatusest on välja arvatud Jõgeva Valla Avatud Noortekeskuste 
Ühendus, seoses avatud noortekeskuse teenuse pakkumise lõpetamisega. 

Eesti ANKile on laekunud avaldus Torma Noortekeskuse tegevuse lõpetamise kohta. 

Eesti ANKile on laekunud teade Sõmeru Avatud Noortekeskuse struktuurimuudatuse 
kohta. Sõmeru Avatud Noortekeskus jätkab Eesti ANK liikmena Rakvere valla 
asutusena. 
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Tartu linn jätkab Eesti ANK liikmena. Tartu linn viis läbi struktuuri muudatused, mille 
raames loodi Tartu Noorsootöö Keskus, mille haldusalasse kuuluvad Anne 
noortekeskus ja Lille Maja, alates septembrist alustab tegevust ka Ilmatsalu 
noortekeskus. 

Otsus: Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov saadab liikmetele teavitusmeili sooviga jagada 
Eesti ANKile informatsiooni noortekeskuste ja Eesti ANK liikmelisusega seonduvate 
muudatuste ja täienduste kohta. Ülevaade liikmete kohta tehakse septemrbis toimuval 
Eesti ANK liikmete üldkoosolekul. 

 

4)   Eesti ANK tegevuskava ja eelarve 
 
17. mail sõlmisid Eesti ANK ja Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi HTM) 2018 
aasta tegevustoetuse lepingu, mille alusel eraldati Ühenduse 2018 aasta tegevuseks 26 
840 eurot. Lisaks HTM tegevustoetusele moodustab Eesti ANK eelarve liikmemaksud 
summas 14 700 eurot (2018 a). 
 
Saadud toetuse põhjal on Eesti ANK tegevuskava täiendatud õigete eelarve numbritega. 
Saadud tegevustoetus ja liikmemaksud tagavad Ühenduse palgalise tegevjuhi töötasu, 
Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekti ”Kogemuste kullaproov” 
omafinantseeringu, mis moodustab Eesti ANK eelarvest 20%, liikmete üldkoosolekute 
ja korraliste juhatuse koosolekute korralduse, organisatsiooni tegevuskulud jne. 
Septembris toimuval Eesti ANK liikmete üldkoosolekule antakse ülevaade Ühenduse 
tegevustest, eelarvest ja selle kasutusest. 
 
Eesti ANK arengukava on koostatud aastateks 2014-2020. Arengukava vajab 
uuendamist ja täiendamist. 
 
Otsus: Juhatuse esimehe ettepaneku alusel planeerida edasiste projektide 
omafinantseering Ühenduse eelarve võimalustest lähtuvalt. Juhatuse ettepanekul 
täiendada Eesti ANK arengukava tegevuskava aastaarvud perioodiga 2017-2019 ning 
kohandada tegevuskava sisu aastate osas vastavaks. Tegevuskava sisu on kokku lepitud 
Eesti ANK liikmetega aastani 2020. 2019 aasta kevadisel Eesti ANK liikmete 
üldkoosolekul vaadatakse Ühenduse arengukava ja edasine tegevuskava koos 
liikmetega üle. 
 

5)   Uus Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) 

 

25. mail 2018 rakendus uus Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus. Eesti ANK 
liikmed ja Noorte Tugila programmi rakendajad kasutavad oma töös vajaliku statistika 
kogumiseks Eesti ANK online registreerimis- ja statistika kogumise süsteemi 
Logiraamat, mille raames kogutakse vajalikke isikuandmeid. 

Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov koostöös Logiraamatu arendajaga kohandavad 
süsteemi, et andmete kogumine on kooskõlas kehtima hakanud määrusega. 
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Seoses süsteemi järjepideva arendustegevuse tarbeks on olemasolev arendusteenus 
väiksemahuline ning on vajadus süsteemi arendusteenuse vahetuse järele. 

Otsus: Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov tegeleb koostöös süsteemi arendajaga 
Logiraamatu täiendamisega seoses isikuandmete seaduspärase kogumise ja 
töötlemisega. Samuti tegeleb võimaliku uue arendusteenuse pakkuja leidmisega. 
Juhatuse ettepanekul uurib võimalusi Logiraamatu arendustegevuse tarbeks 
lisarahastuse taotlemist Hasartmängumaksu Nõukogust (HTM). 

Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort täpsustab HTM ja ENTK esindajatega 
juhtumikaarti tarbeks kogutava info vastavust rakendunud määrusega. 

Programmi ”Nopi üles” projektijuht Riin Luks täiendab Google Drive’s esitatava 
taotluse vormi märkusega, kus isik kinnitab nõusolekut tema andmete põhjendatud 
kasutamisega. 

Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov saadab liikmetele Logiraamatus aset leidvate 
muudatuste ning teavitustegevuse kohta välja vastava sisuga kirja. 

 

6)   Noortekeskuste Hea Tava 

 

Eesti ANK täiendab aastal 2018 Noortekeskuste Hea Tava. 

Praegusel kujul on Noortekesksute Hea Tava leitav Eesti ANK kodulehel: https://ank.ee/wp-
content/uploads/2016/07/Noortekeskuste-Hea-Tava.pdf Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov ja 
juhatuse aseesimees Marek Mekk viisid olemasoleva dokumendi baasil sisse täiendused, 
arendused ja vormistasid pika teksti ümber alapealkirjadeks ja punktideks. Praegu on 
töödokumendis 10 pealkirja, mis sisaldavad palju on kordusi kutse-eestika ja kutsestandardiga.  

Otsus: Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov loob Google Drive keskkonda ühise töötabeli, kuhu 
Ühenduse tegevmeeskond ja juhatus saab lisada märkmeid, ettepanekuid ja selgitusi selle 
kohta, mis on veel oluline lisada, sisse või lahti kirjutada. Uuendatud Noortekeskuste Hea Tava 
dokumenti tutvustatakse liikmetele septembrikuus toimuval üldkoosolekul. 

 

7)   Eesti ANK üldkoosoleku ettevalmistus 

 

Eesti ANK järgmine üldkoosolek toimub 26. septembril 2018 (ENTK ja SA 
Archimedes Noorteagentuur sündmuste kalendrites puuduvad märked sündmuste kohta 
antud kuupäeval. Lähtudes eelmisel üldkoosolekul liikmete ettepanekutest, 
planeeritakse septembrikuine üldkoosolek korraldada Kesk-Eestis ja võimalusel mõnes 
noortekeskuses, et üle-Eesti kohale tulevad noorsootöötajad saaksid näha teisi 
noortekeskuseid ja nende tegemisi. 

Otsus: Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov uurib üldkoosoleku korraldamiseks erinevate 
noortekeskuste ruumide kasutamise võimalusi , nt Türi, Suure-Jaani ja Märjamaa. 
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Üldkoosoleku planeeritavad päevakorra teemad: uuendatud Noortekeskuste Hea Tava, 
Ühenduse tegevuskava ja eelarve, arengukava aruanne, projekti ”Kogemuste 
kullaproov” töötuba-koolitus, Ühenduse poolt rakendavate programmide seisu 
ülevaade, ülevaade liikmetest, liikmete tunnustamine, konverentsi ”Community 
Guarantee” üleskutse ja kokkuvõte projektist, ränd-fotonäituse piltide jagamine 
liikmetele. 

 

8)    Muu info  

 

Eesti ANK juhatuse ja tegevmeeskonna järgmine koosolek toimub 29. augustil 2018 
Valgas. 

Eesti ANK juhatuse liige Merlis Pajustik koos ENTK esindajaga osales 23.-25. Mai 
2018 noortekeskuste rahvusvahelisel foorumil Ukrainas, kus jagati rahvusvahelisi 
kogemusi ja praktikaid noortekeskuste teemadel. Kohtumisel kerkisid esile peamiste 
teemadena riikliku rahastuse planeerimine ja uute noortekeskuste asutamine. Eesti 
ANK on andnud nõusoleku anda panuse Ukraina noorsootöö ja noortekeskuste 
arendamisse.  

Eesti ANK meeskonnal on mõte patendeerida programmide Nopi Üles ja Noorte Tugila 
märgid, et meie poolt üles töötatud kaubamärgid jääksid Ühenduse kasutada.  

Otsus: Juhatuse otsus on kaubamärkide registreerimise ette võtmine, vaadata üle 
projektide rahastuslepingud ja Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov konsulteerib 
patenteerimise teemal. 

ENTK poolt korraldatava ANK konkursi ekspertide tagasiside kohtumine toimub 11. 
juunil Tallinnas. Eesti ANK poolt osaleb ekspert Riin Luks. Riin Luks jagab saadud 
infot Eesti ANK juhatuse ja tegevmeeskonnaga, et edasiste konkursite korraldamisel 
kvaliteetset ekspertteadmist jagada ning konkursi õnnestumisele kaasa aidata. 
Tagasisidet rahastatud projektide kohta ootavad ka Eesti ANK eelnõustajad. 

Eesti ANK juhatuse liikme Annely Reile poolt idee luua rahvusvaheline koostööprojekt 
kontaktnoorsootöö ja mobiilse noorsootöö teemal ning siduda seda taastava õigusega. 
Tartu MoKo ja Pärnu Vaba Aja Keskus on plaani arutanud ja näeksid, et projektil oleks 
rohkem kaalu seda Eesti ANK katuse alt teostades. Variant on idee ka SA Archimedese 
Noorteagentuurile koolitusvajadusena saata. Strateegilise koostööprojekti jaoks on 
vajalik välja mõelda, millised on muutuste vajadused valdkonnas ja kuidas projekt 
panustab. Heidi idee on kokku tuua erinevad katusorganisatsioonid Euroopast ning 
õppida lobbytööga seonduvaid vajalikke oskusi. Strateegilise koostööprojekti fookus 
võiks olla kontaktide loomine erinevatel tasanditel ja toimivate praktikate jagamine.  


