
 

Eesti ANK juhatuse koosolek 1/2021 

  

Aeg: 14. jaanuar 2021  

Koht: Zoom 

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

Kadi Laaneots, Maivi Liiskmann ja külalisena Anna Demina 

  

Juhataja: Kerli Kõiv                                                                      Protokollija: Kadi Laaneots  

  

Päevakord:  

1. Eesti ANK tegevusplaan 2021 

2. Kevadine üldkoosolek 2021 

3. EANK liikmelisus 

4. MoNo kontseptsiooni tutvustus 

5. EANK Juubeliaasta 

6. Muud teemad 

 

Arutelud ja otsused:  

 

1. Eesti ANK tegevusplaan 2021 

Tegevjuht Maivi Liiskmann tutvustab 2021. aasta tegevusplaani. 

Arutelu.  

Otsustati:  

Tegevuskavva viiakse sisse järgnevad täpsustused: 

● 2.1.8. EANK on noortekeskuste osalusmotivatsiooni soodustamiseks ja pidevas        
infoväljas hoidmiseks, kaasamiseks ja tegevuste rakendamiseks korraldanud vähemalt 2         
üle-eestilist võrgustikukohtumist; 



 

● 2.1.12. EANK on noortekeskuste spetsialistidele viinud läbi vähemalt 2 grupisuper-          
visiooni (üks juhtidele ja teine noorsootöötajatele) ja kuni 20 personaalset SOS           
nõustamissessiooni avatud noorsootöö rakendamise toetamiseks; 

● 2.3.3. EANK on koostanud noorteaktiivi tegutsemise aluspõhimõtete kirjelduse, mille         
sisu on kooskõlastatud HTM-iga; 

● 2.3.5. EANK on jätkanud intellektuaalse e-varaaida arendamist; 
● 2.4.4. EANK on andnud ekspertteadmisi omaalgatusprogrammide arendustegevusteks, sh        

Ideeviit; 
● 2.5. Nimetada ümber EANK jätkusuutlikkus. 

Maivi Liiskmann edastab täpsustused HTM-i Joanna Kurvitsale.  

2. Kevadine üldkoosolek 2021 

Kerli Kõiv annab ülevaate üldkoosoleku hetke plaanidest. 

Üldkoosoleku päevakava esialgse versioon: 

● Juhatuse arvu liikmete kinnitamine 
● Juhatuse liikmete valimine 
● Revisjonikomisjoni liikmete arvu kinnitamine 
● Revisjonikomisjoni liikmete valimine 
● Ülevaade juhatuse perioodist 2018-2021 
● EANK tegevuskava 2021 
● Majandusaasta aruanne 2020 

Arutelu.  

Otsustati:  

Kevadine üldkoosolek toimub 15. aprill 2021 Viljandis (tühistada kehtetuks varasem juhatuse           
otsus üldkoosoleku toimumise osas, protokoll 9/2020). Päevakavva lisatakse MoNo         
kontseptsiooni tutvustamine, miinimumstandardi tutvustus, ülevaade hindamismudelist,      
noorteinfo töötubade tutvustus ja mõttetalgud liikmete seas. Võimalusel riikliku strateegia kava           
arutelu. Juhatus koguneb päev varem, 14. aprill 2021.  

3. Liikmelisus 

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusest soovib välja astuda avalduse alusel MTÜ           
Tõusvad Tähed alates 01.01.2021. 

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusest soovib välja astuda avalduse alusel MTÜ Tähe            
Noorteklubi alates 01.01.2021. 



 

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega soovib liituda Huvitegevuse ja Noorsootöö SA. 

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega soovib liituda Kadrina Kultuurikoda. 

MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus soovib vabastust 2021. aasta liikmemaksust.  

Arutelu.  

Otsustati:  

Arvata liikmete hulgast välja MTÜ Tõusvad Tähed ning MTÜ Tähe Noorteklubi alate            
01.01.2021. Võtta liikmeks Huvitegevuse ja Noorsootöö SA ning Kadrina Kultuurikoda alates           
14.01.2021. Vabastada MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus 2021. aasta liikmemaksust.         
Organisatsioonide esindajatele teha otsus teatavaks meili teel hiljemalt 18.01.2021.  

4. MoNo kontseptsiooni tutvustus  

Annely Reile tutvustab valminud MoNo kontseptsiooni. Dokument on eelnevalt saadetud          
juhatusele ja meeskonnale tutvumiseks ning Annely täpsustab tekkinud küsimusi.  

Arutelu. 

Otsustati:  

Muudatusettepanekud edastatud dokumendi koostajatele, dokument vaadatakse uuesti üle ning         
MoNo kontseptsiooni lõplik versioon edastatakse EANK juhatusele.  

5. EANK juubeliaasta 

Maivi Liiskmann tutvustab esialgset juubeliaasta visiooni.  

Arutelu. 

Otsustati:  

Korraldatakse ideede korje liikmete seas ning tehakse üleskutse ka juubeliaasta tähistamise           
meeskonnaga liitumiseks. Toimub eraldi koosolek sünnipäevapidustuste planeerimiseks       
21.01.2021.  

6. Muud teemad 
 

- ENL palub esitada ühe EANK esindaja Noorte osaluse fondi kolleegiumisse. Otsustati, et            
kolleegiumi liikmena jätkab Riin Luks; 



 

- Raamatupidaja Aita Lulla soovib teada, mitu kasutajat tuleb Merit         
raamatupidamisprogrammi, hetkel on kasutaja ainult raamatupidajal. Otsustati, et lisa         
kasutaja tehakse tegevjuht Maivi Liiskmannile; 

- Noorsootöö katuseorganisatsioonid leppisid kokku, et hakatakse regulaarselt kohtuma        
vähemalt neli korda aastas, lisaks toimuvad kohtumised kitsamatel teemadel. Paluti igal           
organisatsioonil määrata ametlik esindaja. Otsustati, et Eesti ANK esindajana jätkab          
tegevjuht Maivi Liiskmann;  

- Merlis annab ülevaate Active Citizeni koolitajate koolitustest ja edasistest plaanidest.          
Otsustati, et Merlis teeb nende kaudu koolituse Eesti ANK liikmetele märtsis; 

- Kadi tutvustab Erasmus+ uue programmiperioodi 2021-2027 partnerluse võimalust        
akrediteeringu omamise näol. Otsustati, et Eesti ANK esitab akrediteeringu taotluse ning           
sellega tegelevad Maivi Liiskmann, Riin Luks ja Kadi Laaneots; 

- Noorsootöö ajakiri MIHUS soovib Eesti ANK-i tagasisidet viimati ilmunud numbrile.          
Otsustati, et Kadi Laaneots kogub meeskonna ja juhatuse mõtted kokku ning edastab            
need MIHUSE toimetajale;  


