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Osalejad:   Annely Reile, Ege Enok, Gethe Kooli, Heidi Paabort, Helen Siska, Kadi Laaneots,

Kerli Kõiv, Riin Luks, Triin Põri
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Päevakord:  

1. Tutvumine uue juhatuse ja tegevmeeskonnaga
2. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine
3. Eesti ANK juubeli korraldus
4. EANK liikmelisus
5. Muud teemad

Arutelud   ja   otsused:  

1. Tutvumine uue juhatuse ja tegevmeeskonnaga

Meeskonna liikmed ja juhatuse liikmed tutvustavad oma igapäeva tegemisi ning millised
EANK-iga seotud teemad on ja võiksid olla nende laual.

● Riin Luks - Eesti ANK-i üldmeili haldamine, ENL kontaktisik, noorteaktiivi juhendi
koostamine, ettevõtlikkusega seotud teemad, rahatarkuse töötoad, noorteinfo, Nopi Üles
lehe haldamine, koolitaja, Ideepahvakud, noorsootöötaja kutse komisjonis, noorteinfo
töötoad ja juhendmaterjalid, strateegilisest partnerlusest tulenevad ülesanded, Eesti ANK
juubeli Instagram takeover’i korraldamine, Erasmus+ ja ESK noortevaldkonna
valikukomisjon, Vabaühenduste Liidu kontaktisik, Kutseala kogukonna mentor, EANK
esindamine (katused, Harno, HTM).

● Kadi Laaneots - Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtalike teenistuste koordineerimine,
rahvusvaheliste partnerluste ja projektide ellu viimine, rahvusvaheliste strateegiliste
partnerluste koostamine ja eestvedamine, kodulehe haldamine, FB grupi, FB lehe ja
infolistide haldamine, EANK infokirja koostamine, noortevaldkonna infokiri, plakatite,
tunnistuste, visuaalide disainimine, veebisündmuste ja muude tegevuste tehniline tugi,
videote monteerimine, nutika noorsootöö ümarlaud ja nutika noorsootöö projekt, Euroopa
Konvendi arenguprogramm, EANK liikmed ja nende haldamine, Eesti ANK juubeli
korraldus, EANK esindamine (katused, Harno, HTM).



● Heidi Paabort - Noortegarantii tugimeetme Noorte Tugila programmijuht, Uplifti
projekti kaasategemine, osalemine COST võrgustikus, analüüside ja aruannete
koostamine, koostöö ja koosloome arendamine, teadmus, noortekeskuste hindamismudel,
Tartu Ülikooli eetikakeskus - väärtused, Huvitav Kool, nutika noorsootöö projekt,
koolitaja, Logiraamat, Euroopa Konvendi arenguprogramm, Kutseala kogukonna mentor,
EANK esindamine (katused, Harno, HTM).

● Kerli Kõiv - Noortegarantii tugimeetme Noorte Tugila kvaliteedijuht, Uplifti projekti
kaasategemine, osalemine COST võrgustikus, pädevusete, koolitsuste, coachingute ja
supervisisioonide koordineerimmine, Moodle keskkonna haldamine, EANK esindamine
(katused, Harno, HTM), pädevuste õppekava, koolituskava, kogemuslugude
koordineerimine, juriidilised tegevused, Avatud Kogemuskeskuse projekti
koordineeriminine, Erasmus+ ja ESK juhtkomitees osalemine, Narva Kolledži õppekava
töörühmas, ANDRASE-s esindaja,  koolitaja, Kutseala kogukonna mentor.

● Annely Reile - aruannete ja taotluste allkirjastamine, koolitaja, Kutseala kogukonna
mentor, riski- ja keerulisemate noorte teema, NEET-noored, MONO.

● Ege Enok - avatud noorsootöö ja rahvusvaheline noorsootöö.
● Gethe Kooli - statistika, Mis loom on ANK? vol2.
● Helen Siska - maanoorte teema (4H), MONO.
● Triin Põri - noorsootöö korraldus.

Otsustati: Juhatus ja meeskond teevad ühise tööpäeva 30.-31. mai, et paremini üksteist tundma
õppida ning kaardistada ootused ja võimalused.

2. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine

Gethe Kooli teeb ettepaneku juhatuse esimeheks Annely Reile ning aseesimeheks Ege Enok,
kuna nemad kuulusid ka eelmise juhatuse koosseisu ning omavad kõige paremat ülevaadet
juhatuse tegevustest. Ettepanek on ka teha vastupidi, esimeheks Ege Enok ja aseesimeheks
Annely Reile. Annely Reile loobub esimeheks kandideerimisest, soovib kandideerida aseesimehe
kohale. Ege Enok nõustub esimehe kandidatuuriga.

Hääletus.

Otsustati:

Eesti ANK juhatuse esimeheks valiti Ege Enok. Otsus vastu võetud ühel häälel, Ege Enok ei
osalenud hääletusel. Eesti ANK juhatuse aseesimeheks valiti Annely Reile. Otsus vastu võetud
ühel häälel, Annely Reile ei osale hääletusel.



3. Eesti ANK juubeli korraldus

Kadi Laaneots annab ülevaate Eesti ANK juubeli korralduse hetkeseisust ning mis on lähiajal ees
ootamas. Eesti ANK juubeli tähistamine toimub 28.-29. mai 2021 Kloogarannas, samuti on
olemas kokkulepped bändiga. Vaadatakse üle laekunud pakkumised seoses juubelipäeva
korralduse eestvedamisega.

Arutelu ja hääletus.

Otsustati:

Laekunud pakkumistest hääletati parimaks OÜ Tok-Tok pakkumine, Kadi Laaneots suhtleb
nendega edasi. Mai teises pooles kaardistatakse sündmusega seotud vajadused ning esmalt
uuritakse liikmete seast võimalusi rentimiseks/laenamiseks. Mai lõpuks pannakse paika avatud
noorsootöö konverentsi sisu ning juubelipeo ajaline raam. Kadi Laaneots ja Riin Luks lähevad
Kloogarannale kohale, et vaadata üle võimalused ning kaardistada vajadused, võimalusel liituvad
juhatuse liikmed. Juubelipeol tänatakse pikaajalisi liikmeid.

4. EANK liikmelisus

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega soovib liituda avalduse alusel Aakre Rahvamaja
ning Rõngu Rahvamaja kaudu Avatud Rõngu Noortekeskus.

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusest soovib välja astuda avalduse alusel MTÜ
Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla.

Arutelu ja hääletus.

Otsus vastu võetud ühehäälselt.

Otsustati:

Võtta MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmeks Aakre Rahvamaja ning Rõngu
Rahvamaja alates 01.05.2021. Arvata liikmete hulgast välja MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus
Tankla alates 01.05.2021. Esitada MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tanklale 2021. aasta
liikmemaksu arve. Kadi Laaneots teavitab organisatsioonide esindajaid juhatuse otsusest.

5. Muud teemad

- Eesti ANK-i meeskonna ja juhatuse suhtlus toimub Slack keskkonnas, lisaks on
materjalid Drive’is ning juhatus@ank.ee meil on automaatselt edasi suunatud kõikidele
meeskonnaliikmetele;

- Kodulehel uuendatakse meeskonna liikmete kirjeldus ja kontaktid;
- Juhatuse esimees Ege Enok saab ligipääsu Eesti ANK pangakontole;

mailto:juhatus@ank.ee


- Lepitakse kokku, et juhatuse esimees Ege Enok hakkab alates 01.05.2021 allkirjastama
tegevmeeskonna poolt koostatud käskkirju ja lepinguid;

- Mobility Tool+ süsteemi lisatakse juriidiliseks esindajaks Ege Enok;
- Kinnitada Kadi Laaneotsa välislähetus Sloveeniasse 24.-30.05.2021, Kadi Laaneots

esitab lähetusaruande;

- Lisatakse Eesti ANK andmekaitsespetsialisti kontaktiks E-äriregistrisse Heidi Paabort

heidi.paabort@ank.ee.
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