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1. Eesti ANK ladu

Ege Enok teeb ülevaate Eesti ANK inventarist ning annab teada vajadusest rentida Eesti
ANK-ile ladu. Seni on vajaminevaid dokumente ja Eesti ANK-i omandis olevaid vahendeid
hoiustatud tegevmeeskonna kodudes ning Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuse hoone
ruumides. Vajadus on ühise pinna järele, kus kõik asjad süsteemselt koos oleks ning millele on
ligipääs kogu meeskonnal.

Arutelu.

Otsustati:

Uue aasta alguses renditakse Eesti ANK-ile ladu Tartusse asjade hoiustamiseks. Ligipääs laole
saab olema nii tegevmeeskonnal kui ka juhatusel. Kadi Laaneots ja Gethe Kooli vastutavad selle
eest, et kõik Eesti ANK dokumendid ja vahendid saavad transporditud renditud pinnale.

2. HTM strateegiline partnerlus 2021

Ege Enok teeb ülevaate Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilise partnerluse 2021 aasta
hetkeseisust. Tegevuskavasse planeeritud tegevused on suures osas ellu viidud, ANK käsiraamat
valmib ning ANK konverents ja EANK juubelipidu viiakse lõplikult ellu 2022 aasta suveks.
Samuti jätkub uuel aastal enesehindamismudeli väljatöötamine.

Arutelu.



Otsustati:

Tegevmeeskonna sisendi põhjal koostavad Riin Luks ja Kadi Laaneots HTM strateegilise
partnerluse 2021. aasta aruande ning edastavad selle HTM-ile.

3. EANK arengukava

Ege Enok teeb ülevaate Eesti ANK arengukava ja tegevuskava täitmisest ning 2022. aasta
fookusteemadest.

Arutelu.

Otsustati:

Tegevuskavas on nelja teema all kokku 46 tegevust, millest 15 täitmisega on kõik korras ning
jätkatakse sama moodi järgmistel aastatel, 20 tegevusega on algust tehtud, kuid vajab edasi
tegutsemist ning 11 teemaga on veel vaja alustada. Haridus - ja Teadusministeeriumi strateegilise
partnerluse 2022 - 2024 perioodi taotlus ehitatakse üles Eesti ANK 2021 - 2025 tegevuskava
põhjal.

4. Jooksvad teemad
- 2022. aasta EANK koolituskava koostatakse uue aasta alguses pärast HTM strateegilise

partnerluse selgumist;
- EANK meeskond kohtub 2021. aasta kokkuvõtvaks koosolekuks 16. detsembril Jüri

noortekeskuses. 17. detsembril külastatakse Rae Valla noortekeskusi;
- Koostöös HTM-i ja Teliaga on EANK-il võimalik noortekeskustele kinkida 7

tahvelarvutit. Kadi Laaneots teeb jaanuaris EANK liikmete seas küsitluse selgitamaks
välja, millised keskused vajavad Logiraamatu kasutamiseks tahvelarvuteid. Juhatus valib
7 noortekeskust välja jaanuari koosolekul;

- Haridus- ja Teadusministeerium on kaasanud EANK-i tagasisidestama “Andekate
tegevuskava kontseptsiooni”. Eesti ANK meeskond kohtub 17. novembril tegevuskava
aruteluks ning edastab omapoolse tagasiside HTM-ile hiljemalt 18. novembriks;

- 22. - 30. november 2021 toimub üle-Eestiline noorsootöönädal. EANK jagab infot
liikmete seas ning meeskonnaliikmed osalevad pakutavates tegevustes. EANK eraldi
nädala raames sel aastal tegevusi ei korralda;

- EANK juhatus on üle vaadanud organisatsiooni eelarve ning kaardistanud tegevuskavast
lähtuvalt edasised arengusuunad ja tegevused. Sellest lähtuvalt ei sõlmi EANK
partnerlust Erasmus+ projektiga “Learning by Doing: Experiential Learning in Formal
School Education” ning Norra Grant Tr@ck-IN: Public Employment Services Tracking
Effectiveness to Support Rural NEETs projektis. EANK on valmis toetama
projektipartnerite vahetuse korraldust.

- Haridus- ja Noorteamet on esitanud EANK-ile kutse osalemaks hankes “Uudsete
noorsootöö korraldus- ja teenusmudelite rakendumist toetava tööriista väljatöötamine”.



Triin Põri tutvub hanke tingimustega lähemalt ning annab meeskonnale teada, kas
võiksime antud hankes osaleda.


