Eesti ANK juhatuse koosolek 8/2018
26. november 2018 kell 10:30-16:30
Põltsamaa, Põltsamaa noorte ja elukestva õppe keskus
Osalejad: Kerli Kõiv, Heidi Paabort, Ege Enok, Riin Luks, Carolyn Mets, Merlis Pajustik,
Annely Reile, Ivika Uslov
Juhataja: Kerli Kõiv

Protokollija: Ivika Uslov
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Nopi Üles programmi kokkuvõte ja edasised tegevused. R. Luks
Noorte Tugila programmi arutelu. H. Paabort, K. Kõiv
ANK konkurss 2019. I. Uslov
Muudatused Hasartmängumaksu Nõukogu toetustes. I. Uslov
Muud küsimused

Arutelud ja otsused
1)   Nopi Üles programmi kokkuvõte ja edasised tegevused
Projekti “Nopi üles” projektijuht Riin Luks annab ülevaate “Nopi üles” senistest
tegevustest ja “Nopi üles välk-konkursi” protsessist. ESF kaasrahastatud programm
“Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” raames
algatatud projekt “Nopi üles” tegevused lõpevad 31.12.2018. Projekti meeskond Riin
Luks ja Carolyn Mets suhtlevad igapäevaselt projektiideede rakendajatega ning teevad
ettevalmistusi lõpparuande koostamiseks.
3.12.2018 tähtajani on avatud hange “Noorte omaalgatuse elluviimise toetamine ja
toetusmudeli arendamine”. Eesti ANK omab valmisolekut osaleda hankes ning esitab
pakkumise ettenähtud tähtajaks. Riin Luks ja Kerli Kõiv selgitavad juhatuse liikmetele
hanke sisu, tingimusi ning esitatava pakkumise ideed ja sisu. Tegevmeeskond ja juhatus
arutavad läbi planeeritava pakkumise sisu ja koondavad kokku tekkinud küsimused
ning küsimused esitatakse 26.11 hankeregistri kaudu hankijale.
Otsus: Eesti ANK juhatus on kursis hanke pakkumise idee ja sisuga ning kiidab heaks
osalemise hankes.
2)   Noorte Tugila programmi arutelu
Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort annab juhatusele ja tegevmeeskonnale
ülevaate programmi Noorte Tugila hetkeseisust, tuues välja, mitu noort on programmi
erinevates faasides, mitu noort on programmist väljunud jne. Tänaseks on
tulemuslikkuse määr umbes 80%. Noorte Tugila programm lõpeb 31.12.2018. Noorte
Tugila rakendajad koostavad ja esitavad lõpparuanded 15. detsembriks, mille järel
esitab Eesti ANK Noorte Tugila meeskond rahastajale lõpparuande 17.12.2018.
31.12.2018 seisuga annab Eesti ANK Logiraamatu baasil rahastajale numbrilise seisu,
mis näitab ära programmi perioodi lõpliku tulemuse ning pooleli olevate juhtumite
arvu.

Eesti ANK on esitanud pakkumuse riigihankes “Raskemates oludes noorte jaoks
tugimeetmete käivitamine ja rakendamine”. Toimunud on hankekoosolek ning Eesti
ANK on tulemuste ootel. Uus rahastusperiood algab 01.01.2019.
Otsus: Eesti ANK on tutvunud Noorte Tugila lõppeva programmi tegevustulemuste ja
seisuga. Juhatus on rahul programmi tulemustega ja tehtud töö on olnud kvaliteetne uue
välja töötatud programmi valguses.
3)   ANK konkurss 2019
Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov annab ülevaate juhatuse ja tegevmeeskonna
liikmetele 22.11.2018 käivitunud ANK konkurss 2019 kohta. Eesti ANK meeskonna
liikmed annavad sisendi ANK konkurssi toetavatel infopäevadel 27.11 Tallinnas, 30.11
Tartus, 10.12 Paides ja Haapsalus ning 11.12 Rakveres ja Võrus. Eesti ANK toetab oma
ettekandega hindamiskriteeriume nr 2, koostöövõrgustiku roll projekti eesmärkide
täitmisel ja nr 4, projekti laiem mõju avatud noorsootöö arendamisele.
Eesti ANK viib läbi projektide eelnõustamise perioodil 21.01-31.01. Taotlused
saadetakse eelnõustamisele hiljemalt 20.01 ning tagasiside väljastatakse hiljemalt
01.02.2019. Samuti osaleb Eesti ANK meeskond hindamiskomisjonide töös.
4)   Muudatused Hasartmängumaksu Nõukogu toetustes
Hasartmängumaksu Nõukogu on likvideerimisel ning alates 2019. aastast rakenduvad
uued toetuskorrad. Eesti ANK esitas Hasartmängumaksu Nõukogule 15. novembril
suurprojektide taotlusvooru taotluse. Ühendus on täiendava info ootel, milliseks
kujuneb ühenduse poolt esitatud projekti toetamise kord ning milline saab olema uus
toetussüsteem, mil Hasartmängumaksu Nõukogu on likvideeritud ning rahastus on
suunatud erinevate ministeeriumite tegevusaladesse.

