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Üldkogu protokoll 2016 nr 2 
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus 
Asukoht: Paide Avatud Noortekeskus (Lai 33, Paide) 
Kuupäev: 12.08.2016 
 
PROTOKOLL 
 
Algus: kell 9.45 
Lõpp: kell 12.00 
Juhataja: Kerli Kõiv                                                                             Protokollija: Stiina Kütt 
 
PÄEVAKORD 
10:00 Eesti ANK põhikirja muutmine K.Kõiv 
10:30 Eesti ANK arengukava täiendamine S.Kütt, H.Paabort 
11:00 Uute liikmete vastuvõtmine K.Kõiv  
11:15 RISE logiraamatu tutvustus I.Uslov 
11:30 Noorsootöönädala info S.Kütt 
11:45 Muud küsimused 
Eesti ANK-il on 12.08. 2016 seisuga 79 liiget. Nendest on kohal 42. 
Enamushäältega valiti koosoleku juhatajaks Kerli Kõiv ja protokollijaks Stiina Kütt. 
Päevakorra kinnitamine. K.Kõiv 
Hääletusele pandi ettepanek töötada ülaltoodud päevakorraga. Enamus saalis viibijatest on 
ettepanekuga nõus. 
Otsus: päevakord kinnitatud. 
1. Eesti ANK põhikirja muutmine K.Kõiv 
Suuremas osas jääb põhikiri samaks, eemaldatud on mittetulundusühingute seadusega reguleeritud 
dubleeriv info, põhikirja dokumenti on lisatud ühenduse venekeelne nimi, väljend eestkoste on 
asendatud sõnaga esindusorganisatsioon, mis praegu on asjakohasem. Organisatsiooni tegevuse 
eesmärki ei muudeta. Põhikirja ettekandes sisaldub liikmetele meeldetuletuseks info, kes on meie 
liige ning mille alusel võib liikmestaatusest väljaarvamise otsustada. Mõttekoht on, mida 
mõeldakse liikmete noorsootööalase pädevuse all.  Lahendusena võiks kodulehele panna kirja, 
mida pädevuse all silmas peame, pädevuse teema räägime lahti ka Heas Tavas.  Põhikirjas sisaldub 
meeldetuletus, et ühingu liige kontrollib ja uuendab enda andmeid igal aastal 1. aprilliks, 
liikmemaksu maksmise kohustus. Ettepanek on anda liikmeks vastu võtmise otsustamise õigus 
ühingu juhatusele. Haldusreform võib tuua muutusi meie liikmeskonnas ning seetõttu on 
otstarbekas uued liikmed vastu võtta juhatuse koosolekul, et vältida liiga pikka ooteaega. 
Haldusreformi tulemusel väheneb ka meie liikmete arv ning seetõttu ka meie võimalik eelarve 
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üldkogude korralduseks. Alles jääks uute liikmete tutvustamise tava üldkogu ees. Punti 3.4 
täiendada: liikmete esindajate õigused ja kohustused. Üldkogul kehtib ühe volituse piir. Juhatusse 
võib valida maksimaalselt kolmel järjestikusel korral. Ettepanek on juhatus kinnitada kolmeks 
aastaks. Lisandunud programmilised tegevused, kus stabiilsus on praktilistel kaalutlustel kasuks. 
Protokolliliselt teha eraldi otsus käesoleva juhatuse volituste pikendamise kohta, kui üldkogu nii 
otsustab. Samamoodi pikeneksid revisjonikomisjoni volitused. Mõttekoht on, kas 
revisjonikomisjon ei peaks ametis olema juhatusega teises sammus, et kõik korraga välja ei 
vahetuks. Üldkogu ettepanek on eemaldada punktis 7.2.lause teine pool „kehtivad juhatuse 
volituste ajal“.  
Koosoleku juhtaja ettepanekul hääletatakse läbi põhikirja kaks punkti eraldi. 
Saalis 42 hääleõiguslikku esindajat. 
Hääletusel ettepanek, et liikmeks astumise otsustab juhatuse koosolek.  
Poolt: 37 
Vastu: 5 
Erapooletu: 0 
Otsus: Kinnitada põhikirja punkt 3.3.1. järgnevalt: Liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu 
juhatus. 
Hääletusel ettepanek, määrata juhatuse volitused põhikirjaga kolmeks aastaks.  
Poolt: 40 
Vastu: 0 
Erapooletu: 2  
 
Otsus: Kinnitada põhikirja punkt 5.3. järgnevalt: Juhatuse valib üldkoosolek kolmeks aastaks 
salajasel hääletusel. 
 
Koosoleku juhataja paneb hääletusele muudetud põhikirja kinnitamise. 
Hääletusel ettepanek vastu võtta põhikiri muudetud kujul.  
Poolt: 40  
Vastu: 0 
Erapooletu: 1 
Hääletusel ei osalenud 1 üldkoosoleku liige. 
Otsus: Põhikiri koos muudatustega on üldkogu poolt kinnitatud.  
Saalis 43 hääleõiguslikku esindajat. 
Hääletusel ettepanek tulenevalt põhikirja muudatusest pikendada juhatuse liikmete Kerli Kõiv, 
Merlis Pajustik, Margit Udam, Kristi Paas, Marek Mekk juhatuse liikme volituste aega 1 aasta 
võrra kuni 30.06 2018. 
Poolt: 41 
Vastu: 0 
Erapooletu: 2 
Otsus: juhatuse liikmete volitused on pikendatud kuni 30.06 2018. 
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2. Eesti ANK arengukava täiendamine S.Kütt, H.Paabort 
Eesti ANK üldkogul 2.03.2016 Viljandis osalenud liikmed tutvusid arengukavaga ning tegid enda 
muudatusettepanekud, mille põhjal on arengukava täiendatud järgnevate punktidega:  
1.1.4 /…/ Toimub enesehindamise mudeli ajakohastamine ning mudeli rakendamiseks ja 
jätkusuutlikkuse tagamiseks koolitused noorsootöötajatele. 
1.2.1 /.../ Praktikabaasid ja -juhendajad saavad osa koolitustest ning kõrgkoolide poolsetest 
motivatsioonipakettidest. 
1.3.4 /…/ EANK suunab KOV-e kutse saanud noorsootöötajate palgataseme määramisel. 
1.3.5 /…/ Rakendatakse ennetusprojekte ja -programme kaasamaks erinevaid noori. 
3.2.1 /…/ EANK informeerib ja nõustab KOV-e noortekeskuste ja päevakajaliste arengute teemal 
noorsootöös.  EANK on partner ja arvamusliider noorte KOV valimistel osalemise temaatikas. 
4.3.1 EANK on avatud koostööle uute partneritega ning loob jätkusuutlikke partnerlussuhteid. /.../  
4.3.3 /…/ persoonilugu /…/ 
 
Hääletusel on ettepanek kinnitada arengukava täiendused alates 2016. 
Poolt: 43 
Vastu: 0 
Erapooletu: 0 
Otsus: Eesti ANK arengukava täiendused aastateks 2016-2018 on kinnitatud. 
 
3. Uute liikmete vastuvõtmine K.Kõiv  
Saabunud on korrektsed liitumisdokumendid Abja Noortekeskuselt, Tarvastu Avatud 
Noortekeskuselt, MTÜ-lt Tõusvad Tähed (Rannu Pere- ja Noortekeskus), Lääne- Saare Avatud 
Noortekeskustelt. Saabunud on liitumisdokumendid Iisaku Noortekeskuselt ja Kuusalu 
Noortekeskustelt, milles on vajalikud veel mõned täiendused.  
Üldkogul viibivad kohal ja esitlused teevad Tarvastu Avatud Noortekeskuse, MTÜ Tõusvad 
Tähed, Kuusalu Noortekeskuste ja Iisaku Noortekeskuse esindajad. Lääne- Saare Avatud 
Noortekeskused on koostanud kaaskirja, mis loetakse ette.  
Enamushääletusel on Tarvastu Avatud Noortekeskuse vastu võtmine Eesti ANK liikmeks.  
Enamus saalis viibijatest on poolt.  
Otsus: Tarvastu Avatud Noortekeskus on vastu võetud Eesti ANK liikmeks. 
Enamushääletusel on MTÜ Tõusvad Tähed vastu võtmine Eesti ANK liikmeks. 
Enamus saalis viibijatest on poolt. 
Otsus: MTÜ Tõusvad Tähed on vastu võetud Eesti ANK liikmeks. 
Enamushääletusel on Kuusalu Noortekeskuste (Kuusalu noortekeskus, Kiiu noortekeskus, Kolga 
noortekeskus) põhimõtteline vastu võtmine Eesti ANK liikmeks. Liikmelisus kinnitatakse 
dokumentide parendamise järel. 
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Enamus saalis viibijatest on poolt.  
Otsus: Kuusalu Noortekeskused on vastu võetud Eesti ANK liikmeks. 
Enamushääletusel on Iisaku Noortekeskuse põhimõtteline vastu võtmine Eesti ANK liikmeks. 
Liikmelisus kinnitatakse dokumentide parendamise järel. 
Enamus saalis viibijatest on poolt. 
Otsus: Iisaku Noortekeskus on vastu võetud Eesti ANK liikmeks. 
Enamushääletusel on Lääne- Saare Avatud Noortekeskuste (Aste noortekeskus, Kärla 
noortekeskus, Lümanda noortekeskus) vastu võtmine Eesti ANK liikmeks. 
Enamus saalis viibijatest on poolt. 
Otsus: Lääne- Saare Avatud Noortekeskused on vastu võetud Eesti ANK liikmeks. 
Enamushääletusel on Abja Noortekeskuse vastu võtmine Eesti ANK liikmeks. Abja 
Noortekeskuse esindaja tutvustab keskust ning selle tegevust järgmisel üldkogul. 
Poolt: 36 
Vastu:1 
Erapooletu: 6 
Otsus: Abja Noortekeskus on vastu võetud Eesti ANK liikmeks. 
 
4. RISE logiraamatu tutvustus I.Uslov, K. Kruus 
Projekti „RISE for common systems for documentation of youth work and non formal learning” 
raames loodi koos partneritega Rootsist, Iirimaalt ja Rumeeniast The Logbook süsteem 
(http://thelogbook.eu/). Üldkogule tutvustatakse selle võimalusi, projekti tegevusi ning kutsutakse 
üles levitama infot, sest The Logbook dokumenteerimissüsteemi on võimalik aasta lõpuni tasuta 
proovida ning see on avatud kasutamiseks noorsootöö organisatsioonidele laiemalt.  
5. Noorsootöönädala info S.Kütt 
Kevadel kuulutas ENTK välja konkursi „Noortepäev ja noorsootöö nädal 2016“ korraldaja 
leidmiseks, mille võitis Eesti ANK. Riiklik toetus noortepäeva ja noorsootöö nädala 
korraldamiseks on 10 000 eurot.              
Noorsootöö nädal toimub 7.-13. november 2016, selle jooksul: 
1) Jagame terve nädala jooksul noorsootöö kogemuslugusid sotsiaalmeedias. Lugusid erinevatelt 
noorsootöö valdkonnas töötavatelt inimestelt ja noorsootöös osalenud noortelt ootab ja kogub 
Stiina Kütt (stiina.kutt@ank.ee) jutu-, foto- või videoblogi postitustena.  
2) Toimub 15 noorsootöölugude Elavat Raamatukogu, üks igas maakonnas, kus jagatakse 
noorsootöö lugusid. Noorsootöölugude Elavate Raamatukogude eestvedajateks ootame Eesti 
ANK liikmeid.  
3) SANA pakub võimalust kombineerida noorsootöölugude Elavat Raamatukogu kokkamisega 
“Kultuur purki” 12-19 aastastele noortega. Võimalus kutsuda külla välisvabatahtlikke ning 
arutleda kultuuritundlikkuse ja tolerantsuse teemalisi lugusid.  
4) Toimub Noorsootöötajate Pidula 9. novembril Paides ning järgmine üldkogu 10. novembril 
Paides.  
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6. Muud küsimused  
Antakse üle konkursil „Lastega ja lastele“ saadud tunnustus EMP toetuste programmi 
"Riskilapsed ja -noored" teostajatele.  
 
Kerli Kõiv 
Koosoleku juhataja 


