
Eesti   ANK  üldkoosolek  1/2021

   

Aeg: 15.   aprill 2021, 10.00 - 15.00

Koht: Zoom veebikeskkond

Osalejad: Koosolekul osaleb 55 hääleõiguslikku esindajat ja 23 külalist.

Juhataja:  Kerli   Kõiv Protokollija: Kadi Laaneots  

Päevakord:  

1. Päevakorra tutvustus ja kinnitamine
2. Majandusaasta aruanne 2020
3. Tegevusaasta 2021
4. Eesti ANK juubel 20
5. Ülevaade Eesti ANK juhatuse tööst aastatel 2018-2021
6. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete arvu kinnitamine
7. Juhatuse liikmete valimine
8. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
9. Eesti ANK ühiseid mõttetalgud liikmetega
10. Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus 2021-2027
11. Mobiilse noorsootöö kontseptsioon
12. ANK konkurss
13. Noorteinfo töötoad
14. Muud teemad ja küsimused

Arutelud   ja   otsused:  

1. Päevakorra tutvustus kinnitamine

Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv juhatab sisse Eesti ANK üldkoosoleku ning kinnitab
koosoleku juhatamise. Koosoleku juhatajana tutvustab päevakorda, mis oli eelnevalt saadetud
liikmetele tutvumiseks, ning teeb ettepaneku määrata üldkoosoleku protokollijaks ja häälte
lugejaks Kadi Laaneotsa.

Toimub hääletus.

Otsustati:

Päevakord häälte enamusega vastu võetud.



Kerli Kõiv kinnitatud koosoleku juhatajaks ning Kadi Laaneots kinnitatud üldkoosoleku
protokollijaks ja häälte lugejaks.

2. Majandusaasta aruanne 2020

Kerli Kõiv tutvustab Eesti ANK 2020. aasta majandusaasta aruannet ning revisjonikomisjoni
soovitusel tellitud sõltumatu vandeaudiitori aruannet Eesti ANK 2020. aasta majandusaasta
aruandele. Majandusaasta aruanne on koostatud Eesti ANK raamatupidaja Aita Lulla poolt.
Juhatus avaldas tänu raamatupidajale väga hea raamatupidamise korraldamise eest ning kõigile
programmide juhtidele seadusekuuleka eelarvetest kinnipidamise eest.

Otsustati:

Majandusaasta aruanne ja audiitori hinnang häälte enamusega vastu võetud.

3. Tegevusaasta 2021

Annely Reile tutvustab Eesti ANK tegevuskava aastal 2021. Peamised tegevused tulenevad
Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilisest partnerlusest, lisaks tegeletakse veel noorteinfo
arendamisega, Euroopa Solidaarsuskorpuse ja Erasmus+ programmi projektide elluviimisega
ning Noorte Tugila programmi eestvedamisega. Kerli Kõiv tutvustab Eesti ANK
tegevmeeskonda ning ametis oleva juhatuse liikmeid.

4. Eesti ANK juubel 20

Riin Luks tutvustab esialgset juubeli tähistamise plaani, mis viiakse ellu siis, kui COVID-19
pandeemiast tulenevad piirangud seda lubavad. Plaan on tähistada Eesti ANK juubelit 28.-29.
august Kloogarannas, kus koos juubelipeoga toimub ka avatud noorsootöö konverents. Lisaks
saab iga meie liikme noorsootööasutus võimaluse kajastada oma tegevusi Eesti ANK Instagramis
perioodil mai-detsember 2021, täpsem info saadetakse liikmete infolisti ja Facebooki liikmete
gruppi.

5. Ülevaade Eesti ANK juhatuse tööst aastatel 2018-2021

Kerli Kõiv annab ülevaate Eesti ANK juhatuse tööst aastatel 2018-2021. Juhatuse koosolekud on
toimunud 31 korral, lisaks on korraldatud kuus üldkoosolekut. 2018 aasta alguses kuulus Eesti
Avatud Noortekeskuste Ühendusse 90 juriidilist isikut 181 noorsootöö asutusega. Juriidiliste
isikute arv on haldusreformist tingituna vähenenud, hetkel liikmeks 77 juriidilist isikut, kuid
noorsootöö asutuste arv on kasvanud 223-ni, mis on umbes 72% kõigist noorsootöö asutustest
Eestis. Majandusaasta aruannete põhjal on näha, et kolme aasta jooksul on olnud hallata 3,3
miljonit eurot eelarvevahendeid. Esmakordselt viidi ellu kolme aasta jooksul strateegiline



partnerlus Haridus- ja Teadusministeeriumiga, lisaks Noorte Tugila esimene hange, valmistati
ette Noorte Tugila teine hange ning koordineeriti edukalt Nopi Üles programmi.

6. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete arvu kinnitamine

Kerli Kõiv teeb ettepaneku kinnitada juhatuse liikmete arvuks viis ja revisjonikomisjoni liikmete
arvuks kolm.

Toimub hääletus.

Otsustati:

Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete arv häälte enamusega kinnitatud.

Perioodil 2021-2024 jätkab Eesti ANK juhatus viieliikmelisena ja revisjonikomisjon
kolmeliikmelisena.

7. Juhatuse liikmete valimine

Kerli Kõiv tutvustab avaldusi, mis laekusid juhatusse kandideerimise üleskutse peale. Enda
kandidatuuri esitasid Annely Reile, Ege Enok, Gethe Kooli, Helen Siska ja Triin Põri.
Kandidaatidel on võimalus ennast tutvustada üldkoosoleku osalejatele.

Eelneva otsuse põhjal, et Eesti ANK juhatus on perioodil 2021-2024 viieliikmeline, teeb Kerli
Kõiv ettepaneku hääletada terviknimekirja ning panna hääletusele Eesti ANK juhatuse
kinnitamine nimekirja hääletamise teel.

Toimub hääletus.

Häälteenamusega kinnitati Eesti ANK juhatuse kinnitamine nimekirja hääletamise teel.

Toimub nimekirja salajane hääletamine.

Poolt: 48
Erapooletu: 2
Kokku 50 vastanut

Otsustati:

Eesti ANK juhatuse kinnitamine toimus hääletamise teel ning nimekirja hääletuse tulemusel
kinnitati Eesti ANK juhatus aastateks 2021-2024 koosseisus Annely Reile, Ege Enok, Gethe
Kooli, Helen Siska ja Triin Põri.



8. Revisjonikomisjoni liikmete valimine

Kerli Kõiv teeb üleskutse anda endast märku nendel, kes soovivad kuuluda Eesti ANK
revisjonikomisjoni perioodil 2021-2024. Laekub kolm avaldust: Marika Markus, Marika Valter
ja Pille Kuusik.

Eelneva otsuse põhjal, et Eesti ANK revisjonikomisjon on perioodil 2021-2024 kolmeliikmeline,
teeb Kerli Kõiv ettepaneku hääletada terviknimekirja ning panna hääletusele Eesti ANK
revisjonikomisjoni kinnitamine nimekirja hääletamise teel.

Toimub hääletus.

Häälteenamusega kinnitati Eesti ANK revisjonikomisjoni kinnitamine nimekirja hääletamise
teel.

Toimub nimekirja salajane hääletamine.

Poolt: 42
Kokku 42 vastanut

Otsustati:

Eesti ANK revisjonikomisjoni kinnitamine toimus hääletamise teel ning nimekirja hääletuse
tulemusel kinnitati Eesti ANK revisjonikomisjon aastateks 2021-2024 koosseisus Marika
Markus, Marika Valter ja Pille Kuusik.

9. Eesti ANK ühiseid mõttetalgud liikmetega

Heidi Paabort tutvustab mõttetalgute ülesehitust ning korraldust. Kõigil osalejatel on võimalik
oma mõtteid edastada kümnel teemal:

1. Mille jaoks ja millist rahalist tuge vajab teie noortekeskus, et uuendada tegevuste/teenuste
valikuid?

2. Milliseid toetavaid materjale vajaksid Eesti ANK poolt oma töö paremaks elluviimiseks?
3. Milliseid spetsialiste toetavaid tegevusi vajaksid Eesti ANK poolt oma töö paremaks

elluviimiseks?
4. Millist tuge (või ressursse) vajavad noorsootöötajad nutika noorsootöö tarbeks?
5. Milles väljenduks noorsootöötajate jaoks virtuaalse noortekeskuse väärtus?
6. Kuidas ja milliste tegevuste kaudu sa kujutaksid noortekeskustes ette tüdrukute

võimestamist?
7. Millised noortekeskuse logiraamatu arendustegevused toetaksid sind sinu igapäevase töö

paremaks elluviimiseks?



8. Milliste tegevustega olete teie või teie noortekeskus nõus panustama, et avatud
noorsootöö oleks Eestis rohkem arusaadavam ja nähtavam?

9. Millised noortevaldkonnaga seotud teemad kõnetavad sind ja sooviksid Eesti ANK-is
nendel teemadel kaasa rääkida või tegutseda?

10. Kas ja millist muutust vajaksite valdkonnas riiklikul tasandil, et avatud noorsootöö oleks
kohalikul tasandil üle-eestiliselt ligipääsetavam ja kättesaadavam?

Lisaks saadetakse küsimused ka liikmete meililisti ja Facebooki gruppi, nii on kõigil soovi korral
võimalik oma mõtted edastada. Mõttetalgute esmased tulemused avaldatakse Eesti ANK
infokirjas 5/2021.

10. Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus 2021-2027

Haridus ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse noorteagentuuri esindaja
Mirjam Kodi tutvustab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse uut programmiperioodi aastatel
2021-2027. Mõlema programmi ülesed prioriteedid on kaasamine, digitegevused,
keskkonnasäästlikkus ja jätkusuutlik areng ning noorte osalus. Täpsem ülevaade mõlemast
programmist www.euroopanoored.eu veebilehel.

11. Mobiilse noorsootöö kontseptsioon

Annely Reile ja Triin Mäger tutvustavad Haridus ja Teadusministeeriumi strateegilise partnerluse
raames valminud mobiilse noorsootöö (mono) kontseptsiooni. Valinud Mono kontseptsioon on
kättesaadav Eesti ANK kodulehel e-varaaidas.

12. ANK konkurss

Ege Enok tutvustab Haridus ja Noorteameti korraldatavat projektikonkurssi Noorte Heaks, mis
ühendab endas endiseid Varaait ja ANK konkursse. Noorte Heaks projektikonkursile saavad
taotlusi esitada avatud noortekeskused ja huvikoolid. Fookuses on noorte vajadustest lähtuv
koroonakriisi mõjude leevendamine. Täpsem info www.harno.ee veebilehel. Liikmetel tekkinud
küsimused edastatakse Harnole ning esimesel võimalusel edastatakse vastused Eesti ANK
liikmete infolistidesse.

13. Noorteinfo töötoad

Riin Luks tutvustab noorteinfo töötubade läbiviimiseks loodud materjale. Materjalid avaldatakse
www.teeviit.ee kodulehel ning esimesel võimalusel jagatakse loodud materjalide linke Eesti
ANK liikmete infolistidesse.

https://euroopanoored.eu/
https://ank.ee/e-varaait/mobiilse-noorsootoo-ja-avatud-noorsootoo-uhisosade-kontseptsioon/
http://www.harno.ee
http://www.teeviit.ee


14. Muud teemad ja küsimused
- Merlis Pajustik tutvustab Active Citizen’i koolitust. Täpsem info saadetakse Eesti

ANK liikmete infolistidesse ning soovijatel on võimalik koolitusele registreeruda.

Kerli Kõiv kuulutab üldkoosoleku lõppenuks.

Koosoleku juhataja Protokollija

Kerli Kõiv Kadi Laaneots


