
 

Eesti ANK juhatuse koosolek 9/2020 

  

Aeg: 11. oktoober 2020  

Koht: Pärnu, Strand Spa ja Conference hotell 

Osalejad: Kerli Kõiv, Merlis Pajustik, Marek Mekk, Annely Reile, Heidi Paabort, Kadi            

Laaneots, Maivi Liiskmann ja Riin Luks 

  

Juhataja: Kerli Kõiv                                                                      Protokollija: Kadi Laaneots  
  
Päevakord:  

1. EANK-i ja HTM-i strateegilise partnerluse raames loodu edasine rakendamine 

2. Miinimumstandard ja hindamismudel 

3. Avatud noorsootöö materjalid 

4. Eesti ANK põhikiri 

5. Koolituskava 

6. Kodukord ja hüvitised 

7. Eesti ANK arengukava rakendamine 

8. Võrgustiku- ja innovatsiooniseminari arutelu 

9. Sotsiaalsed sõnumid 

10. Muud küsimused 
 

Arutelud ja otsused:  

 

1. EANK-i ja HTM-i strateegilise partnerluse raames loodu edasine rakendamine 

Maivi Liiskmann toob lauda erinevad EANK-i loodud materjalid ja teenused, mis justkui on ära              
tehtud, kuid mille järgi ka tulevikus vajadus on. Näiteks e-koolitus, kaardistused ja Murdepunkt.             
Teada on, et hetkel on tekkinud vajadus teise Noorsootöö ABC e-koolituse järgi ning ka              
Murdepunkti vastu tuntakse huvi. Kuidas loodud materjalide ja teenustega edasi lähme?  

Arutelu. 



 

Otsustati:  

Uute ja taasalustatavate protsesside puhul pöördutakse kogu meeskonna ja juhatuse poole ning            
kõigil on võimalus soovi avaldada antud teemas kaasa rääkimiseks ja/või vastutamiseks.           
Teemade puhul lepitakse kokku, mis on lähteülesanne, millist sisu soovitakse saavutada, mis            
ajaks peab valmis olema ning kas ja millal on vahekokkuvõtted, mis mahus tuleb teha ning               
millised on sellega kaasnevad lisad (N: artikkel, esitlus, läheb üldkongusse jne…) ning mis on              
lõpptulemus.  

2. Miinimumstandard ja hindamismudel 

Heidi Paabort ja Marek Mekk tutvustavad miinimumstandardi ja hindamismudeli loomise          
protsessi ning hetkeseisu. Miinimumstandard koosneb 20 alapunktist, mis on lahti seletatud ning            
kriteeriumitega hinnatavad. Oluline on mõista, et millised on need miinimumstandardid, millest           
alla poole pole võimalik kvaliteetset noorsootööd tagada. Miinimumstandardiga koos luuakse ka           
hindamismudel, mis annab noortekeskustele võimaluse oma teenuse kvaliteeti hinnata ning saada           
üldist tagasisidet koheselt ning teatud aja jooksul ka põhjaliku tagasiside Eesti ANK tegevjuhilt.             
Hindamismudel luuakse miinimumstandardile tuginevalt, sest Hea Tava ei võimalda piisavalt          
konkreetseid hinnatavaid kriteeriume paika panna.  

Arutelu alapunktide sisu ja viidete osas. 

Otsustati:  

● Miinimumstandard ning hindamismudel on pärast valmimist avalikult kättesaadavad        
Eesti ANK kodulehel; 

● Miinimumstandardis kaotatakse ära noortekeskuses “käimine” ning asendatakse sõnaga        
“osalema”; 

● 1.punktis kasutada sõnu “rassist” ja “kultuuritaustast”; 
● Korrigeerida punkt 3, punkt 4, punkt 5 ja punkt 17 ülesehitust ning sisu jaotust punktide               

vahel; 
● Punkti 7 juurde lisada viide “Eesti Noortekeskuste hetkeseisu kaardistamine 2020 toob           

välja, et vajadus on vaikse ruumi järele”; 
● Punktis 11 viidata 20 tunni nõude puhul Rahandusministeeriumi KOV teenuste seirele           

ning lisada viide “Miinimumtingimus 20 tundi nädalas on sätestatud         
Rahandusministeeriumi KOV teenuste seire noortekeskuste kriteeriumites, kui       
baasvajadus”; 

● Lisada punktile 13 “Välitegevuses, mis on seotud mobiilse noorsootöö teostamisega, on           
turvalisuse tagamiseks vajalik kahe spetsialisti olemasolu.”,  

● Punkt 15 algus sõnastada ümber järgmiselt: “Noorsootöö korraldamise vajalikud         
kompetentsid noortekeskuses on järgmised:...”; 



 

● Pärast üldkoosolekut liikmetel võimalus tagasisidet anda kuni 19.10.2020 ank@ank.ee         
meilile; 

● Eesti ANK võtab eesmärgiks liikuda seaduse loomise poole, otsus vastu võetud           
ühehäälselt.  

 
3. Avatud noorsootöö materjalid 

Maivi Liiskmann tutvustab loodud avatud noorsootööd tutvustavaid visuaale. Valminud on kaks           
visuaali koos seletatavate tekstidega, üks on suunatud KOV-idele ning teine noorsootöötajatele ja            
noortekeskustele. Lisaks on visualiseeritud kolm “Noorsootöö nädal 2019” raames kogutud          
tsitaati.  

Muudatusettepanekute arutelu. 

Otsustati:  

● Üldkoosolekul kasutatakse ilma taustata visuaale, e-varaaita lisatakse mõlemad        
versioonid; 

● Hundi motiiv asendada inimese motiiviga ning vähenda proportsiooni noortega võrdseks; 
● Vähendada punase värvi osakaalu; 
● KOV visuaalil eemaldada teine noortekeskus; 
● Eemaldada tekstis oskuste näited ning jätta alles: “teadmisi, oskusi, tuge ja kogemusi”; 
● Pärast üldkoosolekut liikmetel võimalus tagasisidet anda kuni 19.10.2020 ank@ank.ee         

meilile. 

 
4. Eesti ANK põhikiri 

Kerli Kõiv annab teada, et liikmetelt muudatusettepanekuid ei tulnud ning üldkoosolekul           
tutvustatakse juhatuse koosolekul 8/2020 kinnitatud muudatusettepanekuid.  

5. Koolituskava 

Kerli Kõiv kutsub meeskonda ja juhatust kaardistama teemasid, milles tunneme ennast pädevalt            
ning sooviksime võimalusel koolitusi läbi viia.  

Arutelu. 
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Otsustati: 

Vastavalt teemadele luuakse alusmaterjalid, mille põhjal hakatakse järgmistel koosolekutel         
täpsemalt plaani pidama.  

 

6. Kodukord ja hüvitised 

Kerli Kõiv tõstatab küsimuse, et kas 0,2€ kilomeetri pealt on piisav hüvitis sõidukulude eest?              
Teise teemana meeskonnaliikmete kodukontori töö jooksvate kulude hüvitamine, sest Eesti          
ANK-i ei ole kontorit ja kontori ülalpidamiskulusid.  

Arutelu.  

Otsustati: 

● Meeskonna liikmetele hüvitatakse sõidukulusid 0,2€ kilomeetri kohta; 
● Juhatuse liikmetele hüvitatakse sõidukulusid 0,3€ kilomeetri kohta; 
● Meeskonna liikmetele hüvitatakse võimaluse korral kodukontori kulusid vajadusel kuni         

20€ kuus, kui eelarve seda võimaldab. 

 
7. Eesti ANK arengukava rakendamine 

Maivi Liiskmann tutvustab arengukava teemasid, mis lähevad töösse 2021. aastal. Mitmed           
teemad on juba töös ning uue aasta teemad seostatakse järgmise aasta strateegilise partnerluse             
kokkulepetega.  

Arutelu.  

Otsustati: 

● Seitsme fookusteema juhid vaatavad üle oma teemad ja annavad järgmisel juhatuse           
koosolekul 10 minuti jooksul ülevaate, kuhu võiks seada järgmise aasta fookus antud            
teema raames.  
 

8. Võrgustiku- ja innovatsiooniseminari arutelu 

Maivi Liiskmann annab ülevaate võrgustikuseminari hetkeseisust. Võrgustikuseminar toimub 29.         
oktoobril Zoomis, igal maakonnal on olemas grupijuht nende maakonna töötubade arutelude           
koordineerimiseks ning partneritele info edastamiseks. 26. oktoobril toimub grupijuhtide         



 

kohtumine, et seminari sisu ja ülesehitus läbi rääkida. Päeva ülesehitus on paika seatud, Heidi              
Paabort teeb teemasse sissejuhatuse ning edasi toimub maakonnapõhine arutelu neljas töötoas.  

Kerli Kõiv annab ülevaate innovatsiooniseminari idee raamistikust ning hetkeseisust.         
Innovatsiooniseminar toimub 11. novembril Ettevõtluskülas Tartus. Osalejad jaotatakse        
teemarühmade vahel, igal grupil teemajuht.  

Arutelu.  

Otsustati: 

● Võrgustikuseminarile registreerumine pikendatakse 22. oktoobrini;  
● Meeskonna - ja juhatuse liikmed osalevad seminaril teemajuhtidena; 
● Kerli suhtleb Riigikantselei innovatsioonitiimiga ning annab teada, kas ja millal neile           

sobiks aidata meil seminaril läbi viia.  
 

9. Sotsiaalsed sõnumid 

Maivi Liiskmann tutvustame strateegilise partnerluse kokkulepet, mille kohaselt koostab Eesti          
ANK sotsiaalsetele partneritele suunatud sõnumite ja visuaalide paketi avatud noorsootöö ja           
noortekeskuste väärtustest ja rollist.  

Sõnumite ja visuaalide sisu ning ülesehituse arutelu.  

Otsustati: 

Maivi Liiskmann koondab arengukava loomise protsessis loodud sisukokkuvõtted üheks         
dokumendiks ning edasine töö toimub tuginedes loodud dokumendile.  

10. Esindaja määramine noorsootöö tunnustuskomisjoni 

Kerli Kõiv annab teada, et tuli palve määrata taas Eesti ANK esindaja noorsootöö             
tunnustuskomisjoni. Eelmisel aastal oli Eesti ANK esindaja Marek Mekk.  

Esindaja valimise arutelu.  

Otsustati: 

Eesti ANK-i esindajaks noorsootöö tunnustuskomisjoni määratakse Ege Enok.  

11. Muud teemad 

- Maivi Liiskmann püstitab küsimuse seoses kevadise üldkoosoleku kuupäevaga.         
Otsustatakse, et kevadine üldkoosolek toimub 31.03.2021; 



 

- Jako Jaago helistas Maivi Liiskmannile ning küsis, kas Eesti ANK sooviks olla partner              
Jõgevamaa Koostöökojale. Otsustati pakkumine mitte vastu võtta põhjendusega mitte         
siduda Eesti ANK tööd ühe maakonnaga; 
- Privaatsuspoliitika tekstis on kirjas, et Eesti ANK kogub alla 18-aastaste andmeid            
lapsevanema volitusel. Teeme muudatused, et lapsevanema volitust on vaja kuni          
13-aastase puhul, 13-aastat ja vanemate puhul ei ole vaja; 
- Maivi Liiskmann ja Kadi Laaneots tutvuvad uue Erasmus+ taotlusvormiga ning           
otsustavad, kas meil on ideid ning ajalist ressurssi taotluse esitamiseks; 
- Maivi Liiskmann tõstatab teema, mis võiks olla Logiraamatu hind neile, kes ei ole Eesti               
ANK liikmed. Otsustati jätta hind 10€ kuus ehk 120€ aastas; 
- Kerli Kõiv annab ülevaate üldkoosoleku ajakavast ning võimalikest ajalistest          
kõikumistest, et kõik esinejad teaksid sellega arvestada ja vajadusel valmis olla.  
 
 


