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Arutelud ja otsused 
 

1)   “Kogukonnagarantii konverents” 
 
“Kogukonnagarantii” konverents toimub reedel, 9. novembril 2018 kell 10:30-17:00 V 

Spa konverentsikeskuses Tartus.	  Konverents on osa SA Archimedese noorteagentuuri 

poolt Erasmus+ programmist toetatud strateegilise koostöö projekti “Community 

Guarantee” tegevuskavast.  	  

Eesti ANK meeskond tutvus V Spa konverentsikeskuses “Kogukonnagarantii” 

konverentsiks planeeritud saaliga, arutati läbi sisulise ja tehnilise korraldusega seonduv 

ning jagati ülesandeid järgmiste sammude ellu viimiseks. Esialgne oodatav 

registreerunute arv on juba täitunud, ent oleme tellinud täiendavat saaliruumi ja 

konverentsile registreerimine on avatud veel 30. oktoobrini koduleheküljel 

https://konverents.ank.ee/. Konverentsi sisuprogramm on paigas ja kokkulepped 

esinejate ning moderaatoriga tehtud. 

 

2)   Noorte Tugila ja Eesti ANK osalemine riigihankes “Raskemates oludes noorte 

jaoks tugimeetmete käivitamine ja rakendamine” 

Avatud on riigihange “Raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamine ja 

rakendamine”, mille tähtaeg on 5. november 2018. Uus hanke variatsioon võimaldas 

pöörduda kõigi seniste Noorte Tugila rakendajate poole, et planeerida kui mitme 



nooreni järgmise 3 aasta jooksul etteantud mahtudega oleks võimalik jõuda. Teenuse 

pakkumise algusaeg on alates jaanuar 2019. 

Eesti ANK juhatus on teadmiseks võtnud uue hanke versiooni ressursside piiratuse, 

millega tuleb uue pakkumise koostamisel arvestada. Pakkumises võetakse arvesse 

regionaalset lähenemist ja täpsustatakse, kui pikalt saab antud ressurssidega kvaliteetset 

teenust pakkuda. 

 

3)   Hasartmängumaksu Nõukogu suurprojekt aastaks 2019 

 

Toimunud on Hasartmängumaksu seaduse muudatused, mis jõustuvad 1.01.2019. 

Nende muudatuste kohaselt Hasartmängumaksu Nõukogu likvideeritakse ning 

vahendid suunatakse otse vastutavate ministeeriumite eelarvetesse. Sel aastal toimub 

taotlemine veel endise korra järgi ning 15.11 tähtajaga saab taodelda toetust 

suurprojektide. Eesti ANK planeerib edasisi tegevusi arengukava eesmärkidest 

lähtuvalt, fookusega suurendada noorsootöö kvaliteeti. HMN prioriteediks on samuti 

noorte ja noorsootöö arendamisele suunatud projektid. 

 

Eesti ANK liikmetelt kõlanud soovid ja Eesti ANK juhatuse ettepanekud: 

•   Coachingsusessioonid liikmetele (SOS); 

•   Bürootugi noortekeskustele - sh. andmekaitse, noorsootööd toetavad 

dokumendid, toimivad ja kontrollitud infosüsteemid; 

•   Logiraamatu täiendamine liikmete/kasutajate ettepanekute toel; 

•   Eesti ANK tehniline töö; 

•   Mobiilne noorsootöö; 

•   Eesti ANK võrgustiku tugevdamine ja liikmetevaheliste kontaktide ning 

koostöö suurendamine nii maakondlikul kui riiklikul tasandil; 

•   Eesti ANK liikmete 2-päevaste üldkoosolekute korraldamine; 

•   Noortevaldkonna spetsialistide koolitamine; 

•   Eesti ANK arengukava uuendamine.	  



Vajadus on erinevate noorsootöö metoodikate tutvustamine noortekeskustele ja 

kohalikele omavalitsustele, et võimaldada teadlikud valikud spetsialiseerumiseks ja 

kvaliteetse ning jätkusuutliku noorsootöö korraldamiseks. Vajadus on toimivate 

maakondlike võrgustike ja ühise infovälja järele. 

Otsus: Eesti ANK esitab HMN suurprojektide taotlusvooru taotluse lähtuvalt liikmetelt 

ja juhatuselt laekunud ettepanekutele. Projekti mõjususe ja noorsootöömaastiku 

laiahaardelisemaks arendamiseks esitatakse ENTKle, ENKile ja SANAle koostöö 

ettepanekud, et kaasata nimetatud asutused projektitegevustesse. 

 

4)   Muu info 

 

ENTK on esitanud Eesti ANKile koostöö ettepaneku ANK konkrusi korraldamiseks, et 

panustada noortekeskuseid toetavates tegevustes, piirkondlikes infopäevades, viia läbi 

projektide eelnõustamisprotsessi ja osaleda hindamiskomisjonitöös. 

Otsus: Eesti ANK eksperdid on valmis panustama ANK konkursi töös. Eesti ANK 

tegevjuht suhtleb korralduslikes küsimustes ENTK esindajaga. 

 

Riiklik noortevaldkonna tunnustuskonkurss 2018 on välja kuulutatud eesmärgiga esile 

tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone 

ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, 

maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil. Eesti ANK möödunud 

üldkoosolekul koguti Eesti ANK liikmete sisendeid riikliku tunnustuse kandidaatide 

esitamiseks. Eesti ANK juhatus vaatas laekunud ettepanekud üle ning esitab tähtajaks 

kandidaadid Eesti ANK poolse soovitusega. 

Otsus: Eesti ANK esitab tunnustuskonkursile järgmised kandidaadid: 

•   Aasta noorsootöötaja – Igor Malõšev; 

•   Aasta noortekeskus – Pärnu Noorte Vabaajakeskus; 

•   Aasta toetaja noorsootöös – Anne Õuemaa; 

•   Pikaajaline panus noortevaldkonda – Marek Mekk. 

Noorsootöönädal ”Noori inspireerides” toimub 19.-25. novembril. 



Otsus: Eesti ANK esitab noorsootöö nädala sündmuste kalendrisse Nopi üles eri – 

Noorte omaalgatuste välkkonkursi. Noorsootöö nädala lisainfo on leitav ENTK 

kodulehel: https://entk.ee/noorsootoo-nadal-3/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


