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Päevakord:  

1. Üldkoosoleku korraldus ja käsitletavad teemad 

2. Muud küsimused 

  

Arutelud ja otsused:  

 

1. Üldkoosoleku korraldus ja käsitletavad teemad 

Maivi Liiskmann tegi ülevaate elektroonilise üldkoosoleku korraldusest. 

Koosolekut juhatab Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv, protokollib Carolyn Mets ning            

sisuliselt toetab tegevjuht Maivi Liiskmann. Registreerimis- ning hääletusvormid on varasemalt          

koostatud Google Drive linkide ja vormidena. Üldkoosolek salvestatakse Eesti ANK meeskonna           

tarbeks. 

 

Registreerunuid on hetkel 92 inimest. 

Hääleõiguslikke on registreerunud 62 inimest.  

Volitatud isikuid on neist 5. 

 

Maivi Liiskmann tegi juhatusele ülevaate Eesti ANK töökorra ja arengukava liikmete poolse            

tagasiside kohta. 

 

Töökorra muudatusettepanekud: 



Punkt 2.1.3 parandada sõnastust: Volitatud esindaja saab olla teine üldkoosoleku liige või            

mitteosaleva liikme esindusõigusega isiku poolt volitatud esindajaga. 

Punkt 3.4.3 lisada sõna “ja” 

Punkt 4.2.10 võtame maha lause teise osa. “Planeeritavad tegevused kantakse Eesti ANK            

siseringi kalendrisse.” 

Punkt 6.2.20 selgitada üldkoosolekul: me ei kasuta avaliku dokumendiregistrit, vaid meil on oma             

dokumendisüsteem ja selle täitmine on kõikide töötajate ülesanne. 

Punkt 10.1.3 parandada sõnastust: […] Eesti ANK liikme esindaja juhatuse liikme kirjalikul            

nõusolekul. 

 

Töökorrast eemaldame lisadelt leheküljenumbrid.  

Üldkoosolekul tutvustab Maivi valmis töödeldud töökorra, kus on parandused toodud värvilisega           

välja. 

 

Arengukava muudatusettepanekud: 

Liikmete poolt toodi välja ettepanek tuua arengukavas välja vaime tervis ja tervisekäitumine.            

Kuna valdkonnad on olnud meil töös juba eelmisest suvest ning seni polnud valdkonda välja              

toodud siis enam me kahjuks seda sisupoolele välja ei saanud tuua, kuid tõime tegevuskavasse              

sisse antud valdkonna (Tegevuskava (meetodid) punkt 1.15.). 

 

Peatüki “Eesti ANK kriitilised edutegurid” (lk 8) lisasime juurde noorsootöötajate kutsestandard,           

palk ja puhkus. 

 

Eesti Noorsootöö Keskuse poolt toodi välja erinevaid muudatusettepanekuid, võtsime arvesse          

teemad, mis olid kooskõlas arengukava dokumendiga ning mis täiendasid meie arengukava. 

Peatüki “Sissejuhatus” (lk 5) lisasime Noortevaldkonna arengukava 2021-2035 tööversiooniga. 

Peatüki “Väärtused” punkt 3 (lk 7) muutsime “eetika” sõnaks “kutse-eetika”. 

Peatüki “Noortekeskus on valdkonna esindusorganisatsioon oma kogukonnas.” (lk 11) lisasime          

[...], sest töö tulemuseks on olla tugi ja erinevate võimaluste pakkujaks sealsele noorele.  



Samas lisasime [...], et ühiselt luua noori toetav ja koostöiselt toimiv keskkond kogukonnas. 

Samas (lk 12) lisasime väljakutsetesse: “Noortekeskuste positsioon kohalikus        

hariduskogukonnas ei ole … 

Samas (lk 12) lisasime eesmärkidesse: “Valdkonnas töötavad motiveeritud [...] ja kompetentsiga           

noorsootöötajad. 

Peatükk 3 (lk 16) lisasime “Eesti ANK eestvedamisel loodi Varaait programm, mida            

noortekeskused kasutavad siiani.” 

Samas lisasime eesmärkidesse “Noortekeskustes kasutatakse [...] ja oskuslikumalt        

mitteformaalõppe võimalusi.” 

Peatükk 6 (lk 20) lisasime väljakutsetesse: “Noorsootöötajate teadlikkus noorteinfotööst,         

inimõigustest…” 

 

Üldkoosolekul tutvustame koos muudatustega arengukava, muudatused on välja toodud         

värvilisega. 

 

Üldkoosoleku päevakava koos täpsustustega: 

● Koosoleku sissejuhatus 

Hääleõiguslike esindajate registreerimine, kinnitatakse koosoleku läbiviija ja protokollija,        

tutvustatakse päevakava ning kinnitatakse see. 

● Eesti ANK prioriteetsed tegevussuunad aastal 2020  

Maivi Liiskmann teeb ülevaate prioriteetsetest tegevussuundadest ning kasutab illustreerimiseks         

slaide. 

● Eesti ANK majandusaasta tutvustus ja aruande kinnitamine  

Kerli Kõiv tutvustab Eesti ANK majandusaasta aruannet, antakse sõna revisjonikomisjonile ning           

toimub hääletus aruande kinnitamiseks. 

● Eesti ANK töökord  

Maivi Liiskmann tutvustab Eesti ANK töökorda. Ta toob värvilisena välja ettepanekutest           

lähtuvalt tehtud muudatused ning selgitab vajadusel lahti töökorra punkte. Toimub liikmete           

hääletus dokumendi kinnitamiseks. 



● Uute liikmete tutvustamine  

MTÜ Huub, Kihnu Noortekeskus, Lääneranna Noortekeskus teevad 5 minutilised ettekanded          

enda organisatsioonist. 

● Eesti ANK arengukava tutvustus  

Maivi Liiskmann tutvustab Eesti ANK arengukava. Räägib kogu protsessi, loodud dokumendi,           

toob välja muudatused, mis on tehtud ettepanekutest lähtuvalt. Toimub hääletus arengukava           

kinnitamiseks. 

● Ühendameti loomine - Kristi Mikiver  

Kristi Mikiver tutvustab ühendametit, selle loomist ning vastab kohapeal tekkivatele ja           

eelregistreerimisel esitatud küsimustele. 

● Privaatsuspoliitika ja logiraamat  

Maivi ja Heidi räägivad privaatsuspoliitikast ja logiraamatust. Kasutatakse PADleti logiraamatu          

teemade aruteluks. Tehakse neli arutelu:  

1) Millistes olukordades olete te vajanud logiraamatu andmeid? 

2) Mis on teie jaoks logiraamatu miinimumvajadused (avatud noorsootöö osa)? 

3) Kuidas nõusoleku vormi praktikas kasutada? (alla 13- aastased, lapsevanema vorm) 

4) Milliseid lisamooduleid te logiraamatusse vajaksite? 

Teema lõppeb osalejate tagasiside ja kokkuvõttega. 

Selle protsessi tulemusena saame teada logiraamatu miinimumvajadused, saame teada mis on see            

logiraamat, mida me peame pidama ja saame teada lisavajadused, mida saame kasutada kui             

leiame rahastuse. Samuti teavitada nõusolekulehe vajadust ja kasutamist. 

● Kokkuvõte ja lisateemad 

Kutsume üles noorsootöötajaid vastama ning jagama erinevaid küsimustike, mis hetkel Eesti           

ANKil ringlevad. 

 

Juhatuse otsus: Juhatus kinnitas Eesti ANK töökorra ja arengukava muudatusettepanekud ning           

kinnitas täpsustatud üldkoosoleku päevakorra. 

 

2. Muud küsimused 



 

● Eesti ANK esindus koosseisus Maivi Liiskmann, Kerli Kõiv ja Annely Reile külastavad            

8.- 9. juunil Eesti ANK liikmeid Pärnus. 

● Eesti ANK tegevjuht tegi juhatusele ülevaate HTM plaanist ning hetkel käsil olevatest            

teemadest. Otsustati luua liikmetele läinud Eesti ANK liikmete olukorra, vajaduste ja           

jätkusuutlikkuse uuringu teine versioon ning saata see kõikidele Eesti noortekeskustele.          

Tähtajaks 5. juuni 2020. 

● Juhatuses arutleti, kas Eesti ANK avastuspäevad (4-päevane töönädal) võiks peale talvist           

prooviperioodi jätkuda. Arutelu tulemusena leiti, et need võiksid jätkuda, kuid on           

vabathtlikud. Igal esmaspäeval tuleb anda teada enda avastuspäevast, et meeskond teaks           

arvestada.  

Juhatuse otsus: Jätkata Eesti ANK meeskonnas avastuspäevade võimaluse kasutamist. 

● Noorte Tugila meeskonnal lõppesid kohtumised kohalike omavalitsustega. Maikuus        

kohtuti 22 kohaliku omavalitsuse esindajaga. 

● Nopi Üles meeskonnale tuli appi veebihaldur, kes soovis luua Nopi Üles projektifondile            

kodulehekülg. See leht liidetakse Eesti ANK koduleheküljega, kuhu see lisatakse          

kodulehekülje mooduli “Noorsootöö” alla. Sealt on leitav nii Nopi Üles juhend, idee            

esitamine kui suundamine varasemate projektide juurde. 

Juhatuse otsus: Lubada liita Nopi Üles leht Eesti ANK leheküljega. 

● Eesti ANK ja ENTK juhatuse ja tegevmeeskonna avastuspäev lükati edasi 17. juunile            

2020. Kutse edastatakse ENTK-le 25. mai. 

● Eesti ANKi esindaja Riin Luks ja Marek Mekk on osalenud noorsootöötaja           

kutsehindamiskomisjonide töös. Sellega seoses tunnevad nad vajadust tuua välja         

noorsootöötajatele suunatud kutsestandardi koolituspäevad. Tegemist oleks koolitusega,       

kus õpitakse mõistma portfoolio sisu ning selle täitmist.  

Juhatuse otsus: Kiita heaks koolitusmooduli korraldus seoses noorsootöötaja kutse         

taotlemisega. 

● Logiraamatu kasutamiseks loodud isikuandmete töötlemise nõusolekuleht vajab       

parandust. Vaja on luua kaks erinevat nõusolekulehte kuni 13. aastane noor ja üle 13.              



aastane noor. Vajadus tuleb Eesti Vabariigi seaduse ja Euroopa Liidu määruse järgi, kus             

alates 13. aastane noor saab isikuandmete töötlemise jaoks vajaliku allkirja enda eest ise             

anda. Alla selle vanuse tuleb nõusolek kinnitada lapsevanemal. Samuti lisatakse          

nõusolekulehele, et sealt võetakse andmeid ka osaleja elukoha andmete kohta. 

Juhatuse otsus: Lisada parandatud nõusolekuvormid Eesti ANK koduleheküljele. 

 


