
Eesti ANK juhatuse koosolek 6/2018 
25. september 2018 kell 18:30-23:00 
 
Põltsamaa, Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus 
 
Osalejad: Kerli Kõiv, Heidi Paabort, Marek Mekk, Anne Õuemaa, Merlis Pajustik, Kristi Paas, 
Anne Õuemaa, Riin Luks, Stiina Kütt, Annely Reile, Ivika Uslov 
 
Juhataja: Kerli Kõiv       Protokollija: Stiina Kütt 
 
 
Päevakord: 
 
1.  Kogukonnagarantii konverents. S. Kütt, I.Uslov 

2.  Noorte Tugila ja Eesti ANK osalemine riigihankes "Raskemates oludes noorte jaoks 
tugimeetmete käivitamine ja rakendamine". H.Paabort, K.Kõiv 

3.  Uuendatud Noortekeskuste Hea Tava. I.Uslov Eesti ANK liikmete üldkoosoleku korraldus. 
I.Uslov, K.Kõiv  

4.  Eesti ANK liikmete üldkoosoleku korraldus. I.Uslov, K.Kõiv 

5.  Riiklik arengukava Eesti 2035. H.Paabort 

6.  Muud küsimused 

 

Arutelud ja otsused 

1)   Kogukonnagarantii konverents 
 
Eesti ANK koordineeritud Erasmus+ strateegilise koostööprojekti “Community 
Guarantee” raames toimub 9.11.2018 Tartus, V Spa Konverentsikeskuses konverents 
“Kogukonnagarantii”. Konverentsi tarbeks on esinejatega kokkulepped sõlmitud ning 
programm kokku pandud. 1. oktoober kuni 30. oktoober on konverentsile 
registreerimine avatud aadressil https://konverents.ank.ee/#pealeht. 
Otsus: Eelteade konverentsi toimumise kohta saadetakse välja 26.09.2018 ning 
teavitatakse liikmeid Eesti ANK üldkoosolekul Türi Noortekeskuses. Seejärel 
väljastatakse teade ka kohalikele omavalitsustele ja sidusvaldkonna partneritele. 
 

2)   Noorte Tugila ja Eesti ANK osalemine riigihankes “Raskemates oludes noorte 
jaoks tugimeetmete käivitamine ja rakendamine” 
 
Riigihange “Raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamine ja 



rakendamine” on hetkel Eesti Noorsootöö Keskuse poolt peatatud, seoses 
alusdokumentide olulise muutusega. Eesti ANK on riigihanke info ja uue tähtaja ootel. 
 

3)   Uuendatud Noortekeskuste Hea Tava 
 
Noortekeskuste Hea Tava ajakohastati ja täiendati Eesti ANK meeskonna poolt 
koostöös noorsootöötajatega 2018 aastal. Uuendatud Noortekeskuste Hea Tava saadeti 
Eesti ANK liikmetele tutvumiseks ja täiendusettepanekute tegemiseks 17. septembril. 
21. septembriks laekus Eesti ANKile 4 täiendusettepanekut. 
 
-   Peatükk 3. Noortekeskuse personal 

punkt 3.1.3.1. Noortekeskuse töötajate arvu planeerimisel on arvestatud keskuse 
ruumiliste vajaduste ja keskust külastavate noorte arvuga. Noortekeskuses peaks 
olema 15 noore kohta vähemalt üks noorsootöötaja. 
 
Laekunud ettepanek: 15 noore kohta 1 noorsootöötaja. Varasemalt oli 12 noore 
kohta 2 noorsootöötajat. Millest selline muudatus? Pigem oleks mõistlik 15 noore 
kohta 2 noorsootöötajat, et tagada turvalisus ning ka võimalus individuaalseks 
tööks. 
 
Juhatus täiendas saabunud ettepanekut järgmiselt, lisades 15 noore kohta juurde 
sõna “iga”: “Noortekeskuse töötajate arvu planeerimisel on arvestatud keskuse 
ruumiliste vajaduste ja keskust külastavate noorte arvuga. Noortekeskuses peaks 
olema iga 15 noore kohta vähemalt üks noorsootöötaja.”  
 

-   Laekunud ettepanek: punkt 3.6 ja 3.8. sisu on kohati kattuv. Kummast punktist 
lähtuma peaks? Kas teistest noortega töötavate spetsialistide töötamise tingimustest 
või haridusvaldkonnast (nt õpetajatest)? 
 
Juhatuse ettepanek: võtta punkt 3.6. dokumendist välja. 
 

-   Peatükk 7. Võrgustikutöö 
 
Laekunud ettepanek: punkt 7.1.1. tekitab küsimust, miks ainult lapsevanemad? Kui 
lapsevanemaid ei kaasa regulaarselt, siis võrgustikutöö ei toimi? Tuua siia sisse ka 
spetsialistide mõõde, aga siinjuures ei tohiks tekkida muljet, et iga lapse kohta 
tuleks teha suurt võrgustiku tööd, pigem vajadusel? 
 
Juhatuse ettepanek: Ühildada punktid 7.1. ja 7.2., mille tulemusel tekib vaid punkt 
7.1. ja selle alla peatükki toetavad alapunktid. 
 

-   Laekunud ettepanek: Noortekeskuste Hea Tava Lisa 1 – Avatud noorsootöö 
Hariduslikud, mis võimaldavad noorel omandada oskusi ja teadmisi. 
Laiendada/asendada antud lauses sõnaga arendada. 



Juhatuse otsus: Asendada lauses: “hariduslikud, mis võimaldavad noorel omandada 
oskusi ja teadmisi” sõna “omandada” sõnaga “arendada”. 
 
Otsus: Juhatusele laekunud täiendusettepanekud viiakse Noortekeskuste Hea Tava 
dokumenti sisse ning esitatakse 26.09.18 toimuval Eesti ANK liikmete 
üldkoosolekul kinnitamiseks. 
 

4)   Eesti ANK liikmete üldkoosoleku korraldus 
 
Eesti ANK juhatuse uue liikme kohale laekus 2 kandidaadi avaldust. MTÜ Tähe 
Noorteklubi esindaja Merilin Priimäe ja Viljandi Avatud Noortetuba esindaja Ege 
Enok. 
Eesti ANK liikmetele saadeti laekunud motivatsioonikirjad tutvumiseks. 
 
25.09.2018 seisuga võttis Merilin Priimäe oma kandidatuuri tagasi. 
26.09.2018 toimuval Eesti ANK liikmete üldkoosolekul on võimalus liikmetel esitada 
kandidaate ka kohapeal, mille alusel kujuneb kandidaatide nimekiri ja hääletusprotsess. 
 
Üldkoosoleku päevakord: 
-   Uuendatud Noortekeskuste Hea Tava kinnitamine 
-   SANA info pooltund – ESK, rahvusvahelise noorsootöö võimalused 
-   Eesti ANK juhatuse uue liikme valimine 
-   Eesti ANK liikmelisus, arengukava aruanne ja eelarve 
-   Noorte Tugila ja Eesti ANK osalemine uues riigihankes 
-   Uuendatud Eesti ANK liikmete tunnustuse avaldamise korra kinnitamine 
-   Eesti ANK pikaajaliste liikmetele tänutahvlite jagamine 
-   Lühiülevaade HTM strateegia Eesti 2035+ protsessist 
-   Muu info (Eesti ANK ränd-fotonäituse fotode jagamine) 

 

5)   Eesti 2035+ riiklik arengukava 
 
Loomisel on Haridus- ja Teadusministeerumi poolt Eesti 2035+ strateegia, mille 
tarbeks on kokku pandud 3 ekspertgruppi. Eesti ANK esindaja Heidi Paabort panustab 
heaolu ja sidusus ekspertgrupis. Oluline ja vajalik on esile tuua noorsootöö teemad. 
Otsus: Eesti ANK juhatuse ettepanek on luua noorsootööd kajastav eraldi peatükk, et 
noorsootöö valdkonna sõnumid oleksid eristatavad ja selged. 
 

6)   Muud küsimused 
 
Haridus- ja Teadusinisteeriumi noortevaldkonna tunnustuskonkurss 2018 on avatud 
kandidaatide esitamiseks. 
Otsus: Eesti ANK jagab Eesti ANK üldkoosolekul liikmetele hääletussedelid. Liikmed 
esitavad soovi korral oma ettepanekud Eesti ANKile anonüümselt. Eesti ANK koondab 



saadud ettepanekud ning saadab ettepanekud konkurssile. 
 
TÜ Narva Kolledž soovib koostööd noortekeskusetega, suunates tudengid noorsootöö 
praktikale Eesti noortekeskustesse väljaspool Tartu, Tallinna ja Ida-Virumaa piirkondi. 
TÜ Narva Kolledž edastab Eesti ANKile vajaliku info, mida liikmetega jagada. 
Otsus: Eesti ANK ootab TÜ Narva Kolledžilt täiendavat infot ning aitab kaasa 
praktikabaaside leidmisel. 
 
27.09.2018 kohtuvad Eesti ANK esindus HTM noorteosakonna esindajatega, et arutada 
noorsootöömaastiku tuleviku teemadel. 
 
Eesti ANK järgmine juhatuse koosolek toimub 25. oktoobril 2018. 
 


