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Arutelud ja otsused 

 

1) Eesti ANK tegevussuunad 

 

Eesti ANK tegevmeeskond ja juhatus kaardistas ühenduse tänased tegevussuunad, mis liigitusid 

kolme peamise suuna alla:  

- Esindatus erinevates töörühmades ja komisjonides 

- sisulised tegevused 

- teenused 

Tegevussuundade kaardistamise eesmärk on üle vaadata Eesti ANK laual olevad teemad ning 

nende seotus ühenduse põhikirjaliste tegevuste ja arengudokumentidega. Kaardistamise 

tulemusel selgus, et Eesti ANK eksperdid on kaasatud erinevatesse nii valdkonna kui 

sidusvaldkonna töörühmadesse ja komisjonidesse, kasvanud on rahvusvahelisel tasandil 

ekspertteadmiste jagamine ning koostöö. Kaardistamine andis Eesti ANK meeskonnale ülevaate 



meeskonnaliikmete erinevatest rollidest ja nendega kaasnevatest kohustustest, mis on abiks 

meeskonnaliikmete edasiste tegevuste ja ajaressursi planeerimiseks. 

 

2) Eesti ANK struktuur 

 

Ühenduse tegevussuundade kaardistamise järel jätkas Eesti ANK meeskond aruteluseid 

struktuuri teemal. Eesti ANK struktuur jagunes kaheks: tegevused, milles Eesti ANK eksperdid 

panustavad noortevaldkonna hüvanguks ja teised, mis on lepingulised ning tasustatud tegevused.  

 

Antud kaardistus aitas mõista oraganisatsioonisiseselt, kes millega tegeleb ning miks keegi 

midagi teeb. Samuti näitas see Eesti ANK meeskonnaliikmete koormust ja laiahaardelisust. 

Antud kaardistus andis selge ülevaate, millised teemad on Eesti ANKis hetkel katmata ja 

milliseid resursse on juurde vaja. 

 

Seoses muutustega Eesti ANK tegevmeeskonnas (ajutiselt eemalviibiva rahvusvaheliste suhete 

juhi tööülesanded, uue tegevjuhi otsing alates 19.09.2019), vaatas juhatus üle organisatsiooni 

tegevmeeskonna ülesanded ja koormused ning tehti järgmised ettepanekud: 

- Jagada rahvusvahelise suuna töö tegevjuhi ja büroojuhi vahel. 

Rahvusvahelise suuna tegevused tegevjuhi tööülesannete sees loob 

sidususe riikliku, piirkondliku, kohaliku ja rahvusvaheliste tegevuste 

vahel. Büroojuht vastutab rahvusvaheliste tegevuste tehniliste tegevuste 

eest; 

- Võtta tööle kuni 0,3 koormusega ESK koordinaator, et tagada Eestis 

viibivate välisvabatahtlike parim toetamine, arendada edasisi EVT-

projekte, nõustada ja toetada noortekeskuseid välisvabatahlike vastu 

võtmisel ja ka saatmisel. 

 

Otsus: rahvusvaheliste suhete juhi tööülesanded jagada tegevjuhi, büroojuhi ning EVT 

koordinaatori vahele. Võtta tööle kuni 0,3 kohaga ESK koordinaator. Tööpakkumine 

avalikustatakse 23. september 2019. 

 



3) Eesti ANK esindatud töörühmades ja komisjonides 

 

Eesti ANK tegevmeeskond ja juhatus vaatas üle Eesti ANK esindatused töörühmades ja 

komisjonides ning korrigeeriti meeskonnaliikmete jaotumist uute inimeste leidmiseni. 

 

Otsus: 

- Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ 

juhtkomitee: Eesti ANK esindajana jätkab juhatuse esimees Kerli Kõiv; 

- Noortevaldkonna tunnustuskomisjon: Kui Eesti Noorsootöö Keskus 

edastab kutse Eesti ANKile esitada esindaja tunnustuskomisjoni, siis Eesti 

ANK esindajaks määratakse juhatuse liige Marek Mekk; 

- Tartu Ülikooli Narva kolledži noorsootöö õppekava komisjon : esindajana 

jätkab juhatuse esimees Kerli Kõiv, asendusliikmena Ivika Uslovi asemel 

jätkab Heidi Paabort; 

- Noorteinfo riiklik arendusgrupp: Ivika Uslovi asemel jätkab Eesti ANK 

esindajana juhatuse liige Merlis Pajustik; 

- Vabaühenuste Liit: Ivika Uslovi asemel esindab Eesti ANKi „Nopi Üles“ 

programmijuht Riin Luks; 

- Avalike teenuste arendamise programm: Ivika Uslov osaleb 24.09.2019 

töörühma koosolekul, edastab info tegevmeeskonnale ja juhatusele, mille 

järel otsustatakse uus Eesti ANK esindaja. 

 

4) Muu info 

 

• Eesti ANK juhatus ja tegevmeeskond arutasid juhatuse koosolekul läbi ühenduse 

arengukava protsessi edasised tegevused, mida esitletakse Eesti ANK liikmete sügisesel 

üldkoosolekul 18. septembril Tallinnas, Hestia Hotell Euroopa Konverentsikeskuses. 

Lisaks arutati saabuva üldkoosoleku teemapunktide ning korraldustlike küsimuste teemal. 

 

Eesti ANK juhatus ja tegevmeeskond teevad liikmetele ülevaate 2019. aasta senistest 

tegevustest ja rollidest erinevates valdkondlikes töörühmades ja komisjonides. 



 

Eesti ANK tegevjuht tutvustab Eesti ANK üldkoosolekul erinevaid avatud noorsootöö ja 

avatud noortekeskuste rahvusvahelisi võrgustikke. Liikmetelt oodatakse tagasisidet 

võimalikku võrgustikku kuulumise kohta ning ettepanekuid Euroopas ja mujal maailmas 

tegutsevate rahvusvaheliste võrgustike kohta. Võimalikku võrgustikku kuulumine 

otsustatakse kevadisel üldkoosolekul 2020. 

 

Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov annab üldkoosolekul ülevaate ühenduse arengukava 

senisest protsessist ning juhatuse esimees Kerli Kõiv teeb kokkuvõtte toimunud tegevuste 

tulemustest.  

Eesti ANK arengukava koostamisprotsessi raames on aset leidnud: 

- SWOT-analüüs ühenduse liikmetega kevadisel üldkoosolekul; 

- Noortevaldkonna ja teiste valdkondade ühisosade kaardistamine; 

- Valdkondlike teemagruppide arutelud liikmetega; 

- Arenguseminar valdkonna partneritega. 

 

Sissejuhatava tegevusena viiakse üldkoosolekul läbi mentimeeter.com abil 

noorsootöötajate seas küsimus „Milline on noortekeskus aastal 2025“. 

Ühisarutelude eel toimub juhatuse esimehe eestvedamisel loovust arendav mäng. 

 

Liikmed on jagatud 8 erineva teemagrupi vahel ning grupid vastavad järgmistele 5 

küsimusele: 

- Mis on meie eripärased oskused ja omadused, mida teistel ei ole selles 

teemas? 

- Mis peaks olema noortekeskuse tegevuskavas perioodil 2020-2025 selles 

teemas? 

- Mida peaks Eesti ANK tegema nende tegevuste toetuseks perioodil 2020-

2025? 

- Mis on puudu, et neid tegevusi (hästi) teha? 

- Mis muutub ANKi ja Eesti ANKi jaoks, kui see tegevus on tehtud? 

Iga teemagrupp teeb aruteludest kokkuvõtte ja jagab saadud tulemusi. 



 

Saadud sisendi põhjal teeb Eesti ANK meeskond kokkuvõtte, mis koondatakse kokku 

teiste läbi viidud sisenditega ning 2020. aasta esimestel kuudel edastatakse liikmetele 

koostatud materjal, mida üheskoos täiendada. Ühenduse arengukava perioodiks 2021-

2030 planeeritakse vastu võtta kevadisel üldkoosolekul 2020. 

 

Liikmetele jagatakse üldkoosolekul küsimuste lehed, mis on sisendiks  Eesti ANK 

meeskonnale edasiste tegevuste planeerimiseks, liikmete aktiivseks kaasamiseks jne. 

- Ettepanekud noortevaldkonna tunnustuskonkursile; 

- Milliseid teemais peaks avatud noorsootöö koolitusmoodul sisaldama? 

- Milliste teemadega/tegevustega peaks Eesti ANK aastal 2020 tegelema? 

- Millistes teemades/tegevustes soovid olla kaasatud? 

- Küsimused Eesti ANK meeskonnale täna siin. Vastused päeva lõppedes. 

 

• Koostöös Eesti ANKi tehnilise abiga vaatab Eesti ANK büroo üle liikmete meililistid ja 

teeb vajalikud korrektuurid; 

• Eesti ANK kodulehel vaadata üle mitte toimivad lingid, noortekeskuste ajalugu ning 

muuta rahvusvaheliste suhete juhi kontaktid; 

• Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov osaleb Leedus, Vilniuses 25.-26.09.2019 

rahvusvahelise koostööprojekti „My Green Identity“ avakohtumisel. Juhatus kinnitas 

välislähetuse. 

 


