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Arutelud   ja   otsused:  

1. Hankekutsed

Eesti ANK-ile on saabunud kaks hankekutset. Hange “Noorte osalus(e)häki läbiviimine” -
sisendi saamine projekti “Noortevaldkonna digihüpe” raames loodava noortele ja kohalikele
omavalitsustele suunatud e-osalusplatvormi väljatöötamiseks ning noortepoolsete ettepanekute
kaardistamiseks. Hange sisaldab endas Häkatoni korraldamist, kus osalevad 80 noort + kuni 15
juhendajat. Hange “Noorteinfo töötubade juhendmaterjalide kaasajastamine” - noorteinfo
töötubade info uuendamine, täiendamine, veebis läbiviimise võimaluse loomine.

Arutelu.

Otsustati:
Eesti ANK ei osale “Noorte osalus(e)häki läbiviimine” hankes, Kadi Laaneots vastab eitavalt
hanke kutsele. Eesti ANK osaleb “Noorteinfo töötubade juhendmaterjalide kaasajastamine”
hankes, vastutaja Karoliine Aus.

2. Tallinna Haridusameti pöördumine

Tallinna Haridusamet palub Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusel võimaldada elektroonilise
seiresüsteemi Logiraamat juhtumikaartide mooduli kasutamist peale programmi „Tõrjutusriskis



noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames täidetud riigihanke
lõppemist.

Arutelu.

Otsustati:
Eesti ANK võimaldab Tallinna Haridusametil Logiraamatu juhtumikaartide mooduli kasutamist
ka pärast programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine” lõppemist, kuid seda tingimusel, et see on kooskõlas andmekaitse seadusega ning
igalt noorelt saadakse nõusolek tema andmete talletamiseks.

3. Eesti ANK liikmeks astumise tingimused

Eesti ANK liikmeks astumisel tuleb hetkel esitada vabas vormis avaldus, kinnitatud põhikiri või
põhimäärus või selle kinnitatud koopia, linna-, vallavolikogu või MTÜ juhatuse otsus EANK-i
liikmeks astumise kohta (sobib ka istungi või koosoleku protokoll või väljavõte protokollist),
registrikaardi koopia ja hääleõigusliku esindaja kirjalik nõusolek. Kadi Laaneots teeb ettepaneku
lihtsustada liikmeks astumise protsessi ning vähendada vajaminevate dokumentide arvu info
võrra, mis on riiklikus Äriregistris avalikult kättesaadav.

Arutelu.

Otsus:
Eesti ANK liikmeks astudes on jätkuvalt vaja esitada vabas vormis avaldus, kinnitatud põhikiri
või põhimäärus või selle kinnitatud koopia ning linna-, vallavolikogu või MTÜ juhatuse otsus
EANK-i liikmeks astumise kohta (sobib ka istungi või koosoleku protokoll või väljavõte
protokollist). Alates 01.10.2022 ei ole enam vaja esitada registrikaardi koopiat ega ka
hääleõigusliku esindaja kirjalikku nõusolekut. Eesti ANK jätab endale õiguse vajadusel lisainfot
ja/või -dokumente küsida.

4. Koosolekul püstitatud teemad

- Keila Noortekeskus tähistab oma 20 sünnipäeva 06.10.2022. Tähistamisel osalevad Kadi
Laaneots, Karolina Kuusik ja Ege Enok;

- Mihuse oktoobrikuu väljaandele annab kommentaari Triin Põri;
- Üldiseks kontaktiks Mihuse ja Eesti ANK koostöös saab olema Diana Zvonkova;
- Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiliste partnerite kohtumine toimub 28.10.2022

Tallinnas. Eesti ANK-i esindavad Kadi Laaneots ja Gethe Kooli, lisaks on kohapeal
olemas ka Helen Siska;

- Noorsootöö haridus 30. aastapäeva tähistamine toimub 18.10.2022 Tallinnas. Sündmusel



osalevad Diana Zvonkova ja Kadi Laaneots;
- Noorsootöötajate retriidi kuupäevad on muutunud, retriit toimub 30.11. - 02.12.2022;
- Projekt “Mis loom on ANK? vol2” saab alguse 2023 aasta alguses, liikmetele antakse

võimalus olla protsessi kaasatud;
- Karolina Kuusik esitab taotluse Discover EU projektifondist rahastuse saamiseks. Eesti

ANK tasustab ühekordse taotluse kirjutamise;
- Diana Zvonkova kohtub 23.09.2022 Liis Ensoniga, et arutada tulevat noorsootöö nädalat

ning kuidas seda Eesti ANK sotsiaalmeedias kajastada;
- Karoliine Aus disainib ja visualiseerib “Noortekeskuste aktiivgrupi juhendi”, valminud

dokumenti esitletakse Eesti ANK liikmete üldkogul Rakveres, 15.11.2022;
- Kinnitada Karolina Kuusiku ja Karoliine Ausi lähetus Gruusiasse osalemaks

“Developing competences of youth workers through formal and non-formal learning to
support youth engagement in civic life” õppevisiidil 21.10 - 29.10.2022, Karolina Kuusik
ja Karoliine Aus esitavad lähetusavalduse;

- Kinnitada Kadi Laaneotsa lähetus Brüsselisse osalemaks “DigiGen” projekti kohtumisel
07.11 - 09.11.2022, Kadi Laaneots esitab lähetusavalduse;

- Kinnitada Kadi Laaneotsa lähetus Maltale osalemaks Erasmus+ “Training of Trainers”
koolitusel 17.11 - 27.11.2022, Kadi Laaneots esitab lähetusavalduse.


