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PROTOKOLL
Algus: kell 10.30
Lõpp: kell 16.30
Juhataja: Kerli Kõiv

Protokollija: Stiina Kütt

PÄEVAKORD
1.
2.
3.
4.
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7.

Majandusaasta aruanne. K. Kõiv, H. Paabort
Revisjonikomisjoni moodustamine. K. Kõiv
"Coachi mind" projekti tutvustus. M. Mekk, A. Õuemaa, I.Uslov
EV100 info. K. Kruus
Liikmemaksude arutelu. M. Mekk
Uute liikmete vastuvõtmine. K. Kõiv
“Huviringid noortelt noortele” stipendiumikonkursi võitjate väljakuulutamine. S. Kütt,
H. Paabort
8. Arengukava tegevuskava aruanne ja Arengukava uute tegevuste arutelu. H. Paabort
9. Eesti ANK tunnustusstatuut. K. Kõiv
10. Sünnipäeva aasta info. S. Kütt, K. Kruus
11. Muud küsimused ja informatsioonid. K. Kõiv
Üldkogu avamine: Viljandi linnavalitsuse esinduse tervitus.
Päevakorra kinnitamine. K.Kõiv
Saalis 45 hääleõiguslikku esindajat.
Ettepanek: töötada järgmise päevakorraga:
Hääletus.
Vastu: 0. Erapooletu: 0.
Otsus: päevakord kinnitatud 45 poolthäälega.
1. Majandusaasta aruanne. H.Paabort
Sellest punktist alates saalis 48 hääleõiguslikku esindajat.

548 000 eurot toetust eelmisel aastal, liikmemaksude kaudu sellest 11 000. Suures osas elame
toetustega, mis tulevad erinevatest fondidest. Projekte rohkem, seetõttu ka meeskond
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suurenenud. 2014 a võrreldes toetus suurenenud. 60-70% eelarvest noortekeskustele, 30%
töötasudele, administreerimisele.
Ettepanek kinnitada majandusaasta aruanne eesitatud kujul.
Hääletus.
Vastu 0, erapoooletu 0.
Otsus: Majandusaasta aruanne kinnitatud 48 poolthäälega.
2. Revisjonikomisjoni moodustamine. K.Kõiv
Sellest punktist alates saalis 49 hääleõiguslikku esindajat.
Revisjonikomisjon valitakse 2 aastaks, sinna kuulub 3 liiget. Ülesanneteks juhatuse töö
kontrollimine, arengukava täitmise ja organisatsiooni üldise toimimise seire,
majandusaasta aruande ülevaatamine. Järgmisel aastal üldkogul ettekanne
revisjonikomisjonilt majandusaasta aruande teemal. Ettepanekud revisjonikomisjoni
liikmete kandidaatidele: Tiina Sinijärv (valmis kandideerima), Maarika Valter (nõus
kandideerima), Mirja Jõgi (ei ole nõus), Merle Salusoo (nõus kandideerima), Sulo Särkinen
(nõus kandideerima), Kristjan Kruus (nõus kandideerima). Kandidaadid tutvustavad
ennast, toimub salajane hääletus, kus igal hääleõiguslikul 3 häält.
Ettepanek: häältelugemiskomisjoni määrata Grete Landsin, Ivika Uslov, Stiina Kütt.
Hääletus.
Vastu 0. Erapooletu 0.
Häältelugemiskomisjon kinnitatud 49 poolthäälega.
Revisjonikomisjoni hääletusel laekus 49 sedelit, 1 kehtetu, 48 võeti arvesse.
Revisjonikomisjoni osutusid valituks: Kristjan Kruus, Marika Valter, Tiina Sinijärv.
3. „Coachi mind“ projekti tutvustus. A.Õuemaa, M.Mekk, I.Uslov
Kuulutati välja projekt "Coachi mind," mis on vestlusel ja protsessi juhtimisel ning
enesepeegeldusel põhinev nõustamine noortekeskuste juhtidele, mis sisaldab nii grupikoolitusi
kui ka individuaalseid kohtumisi coachiga. Programmi oodatakse kandideerima
noortekeskuste juhte vaid Eesti ANK liikmete hulgast. Kandideerimine avatud kuni 21.03 Eesti
ANK kodulehe kaudu. Koostöös ENÜ-ga luuakse tööalase nõustamise süsteem ehk Coachide
pank, abistamaks noortevaldkonna töötajaid keeruliste juhtumite lahendamisel ja teistes
tööalastes küsimustes, coachide pank on avatud ka mitteliikmetest noortekeskuste juhtidele ja
töötajatele.
4. EV 100 projekti tutvustus K.Kruus.
Mis on meie 100, millega see seostada, kuidas projekti ideed arendada. Üleskutse osaleda EV
100 kohtumistel. Võimalus veel end osalema registreerida kohtumisele 16.märtsil Põltsamaal
ning 17.-18. märtsil RMK mäe loodusmajas Setumaal.
5. EANK liikmemaksude arutelu. M.Mekk
Sellest punktist alates saalis 51 hääleõiguslikku esindajat.
Liikmemaksudest ei piisa enam Eesti ANK projektide omaosaluseks, samas väikeste
omavalitsuste noortekeskustel käib liikmemaksu maksmine üle jõu. Üldkogul Rakveres
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novembris 2015 jäi lauda teema, et tuleb kaaluda astmelisust. Tulemas ka haldusreform. Enne
reformi võimalusel ka väiksed keskused liikmeks saada, et nende tegevus jätkuks ka peale
reformi. Täna arutleme, tekib ehk mudel, millega edasi töötada, et augusti üldkogul midagi
otsustada, et uued numbrid jõuaksid sisse liikmete järgmise aasta eelarvetesse. 4 erinevat
varianti laual, aruteludes selgub, mis teed edasi minna. HTM toetab samaväärselt kui laekub
liikmemaksudest. Eesmärk kaasata enam liikmeid, tagada organisatsiooni jätkusuutlikkus.
Praegu kõigi liikmemaks 150 eurot. Täna kaalumisel ka häälte saamise õigus liikmete pealt.
Organisatsiooni vajadus on, et toimuksid üldkogud, keegi tegevusi administreeriks, et oleks
koduleht, et ka fondide lõppedes jääks organisatsoon toimima. Liikmete vallavanematega
edaspidi vajadus liikmemaksude teemal arutleda. Luua suurem teadlikkus Eesti ANK-i
kuulumisest ja seonduvatest tegevustest ka KOV tasemel.
Ettepanekud minna edasi järgmiste variantidega: tõsta liikmemaksu mingi protsent näiteks
10%, teha kampaania väikestele keskustele sünnipäevaastal liitumiseks. Märgukiri KOV-idele
tuleks igal juhul kasuks, kui tuleb Eesti ANK poolt, siis on suurema kaaluga.
Ettepanek märtsist alates esimene liikmelisuse aasta igale liitujale sünnipäevakampaania
raames 75 eurot (-50%) vastu saame liikmeks võtta augusti üldkogul või novembri üldkogul.
Sünnipäeva puhul kingitus uutele liitujatele. Personaalne kiri, milles mitte-liikmetele näidata
ära, mis on liitudes võimalik saada, liitumise kasu, rääkida ka tulevikuplaanidest. Juubeliaasta
puhul kutsume liituma keskusi, kes veel ei ole liikmed.
Ettepanek: Sünnipäeva puhul on võimalus liituda sünnipäevahinnaga 75 eurot esimene
liikmemaks. Dokumendid peavad esitatud olema sünnipäevaaasta jooksul.
Hääletus.
Poolt 50. Erapooletu: 1. Vastu 0.
Otsustati: ellu viia sünnipäevakampaania uutele liikmetele.
6. Uute liikmete vastu võtmine. K.Kõiv
Avalduse ja täiendavad dokumendid esitanud Paide Vallavalitsus: Paide Valla Noortekeskus.
Piirkonda ja keskust tutvustab esindaja Grete Saviste.
Hääletus.
Vastu 0. Erapooletu 0.
Otsus: 51 poolthäälega Eesti ANK liikmeks vastu võetud Paide Vallavalitsus koos Paide
Valla Noortekeskusega.
Avalduse ja täiendavad dokumendid esitanud Are Vallavalitsus: Are Avatud Noortekeskus.
Piirkonda ja keskust tutvustab esindaja Pille Põrk. Noortekeskus asub Pärnust 15 km ja
tegutseb 6 aastat. 2015. aasta külastatavus keskmiselt 25 last päevas. Soov edasi liikuda,
projektides osaleda, Eesti tasemel olemas olla.
Hääletus.
Vastu 0. Erapooletu 0.
Otsus: 51 poolthäälega Eesti ANK liikmeks vastu võetud Are Vallavalitsus koos Are Avatud
Noortekeskusega.
Sellest hetkest saalis 49 hääleõiguslikku esindajat.
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Avalduse ja täiendavad dokumendid esitanud Koigi Vallavalitsus: Koigi noortekeskus.
Piirkonda ja noortekeskust tutvustab esindaja Lea Traks.
Hääletus.
Vastu 0. Erapooletu 0.
Otsus: 49 poolthäälega Eesti ANK liikmeks vastu võetud Koigi Vallavalitsus Koigi
Noortekeskusega.
7. Huvitegevuse konkursi võitjad. S.Kütt, H.Paabort
Eesti ANK stipendiumikonkursi „Huviringid noortelt noortele“ raames jagatakse välja 10 hea
idee stipendiumi, ogaüks väärtuses 500 eurot. Võitjad selgusid Facebook’i laikide alusel Eesti
ANK Facebooki lehel. Konkursi võitjateks osutusid:











Raharing, Veriora noortekas, 494 häält
Rulakool, Elva noortekeskus, 482 häält
DJ-huviring, Paide Avatud Noortekeskus, 479 häält
Tantsuring, MTÜ Õnnemaa, Ülenurme Pere- ja noortekeskus, 447 häält
Tõukerattaring, Vastseliina noortekeskus, 442 häält
Flashmob tantsustuudio, Sillamäe Avatud Noortekeskus, 441 häält
Trummiring, Värska ANK, 441 häält
Lauamänguklubi, Kanepi noortekeskus, 439 häält
Piljardiklubi, Pääsküla noortekeskus, 430 häält
Kunst Seinal, Valga Avatud Noortekeskus, 391 häält

8. Arengukava tegevuskava aruanne ja Arengukava uute tegevuste arutelu. H.Paabort
Arengukava aruande dokument saadetud osalejatele eelnevaks tutvusmiseks. 2013. võeti
Eesti ANK arengukava vastu. Arutame, millega jätkata, milliseid mõtteid muuta, täiendada.
Arengukava kuni 2020, rakendusplaan olemas kuni 2016. Meetmed jäävad samaks.
Mittevajalikud tegevused võib välja jätta. Arutelu gruppides ning mõtted kirja.
9. Eesti ANK tunnustusstatuut. K.Kõiv
Sellest hetkest saalis 45 hääleõiguslikku esindajat.
Eesti ANK kuldliige 15 a.; hõbe 10 a.; pronks, kui täitub 5 a. liikmelisust. Liikmed panustavad
ka ideede, mõtete osalusaktiivsusega. Arengukavas kirjas, et igal kevadisel üldkogul
tunnustatakse eelmise aasta eest. 1. veebruariks saab juhatusele teha ettepanekuid silma
paistunud aktiivsusega keskuste kohta, neid keksusi tunnustatakse kevadise üldkogul
kiituskirjaga. Juhatusel õigus esitada liikmeid noorsootöötajaid ka teistele
tunnustuskonkurssidele. Edasised ettepanekud puuduvad.
Hääletus.
Vastu 0. Erapooletu 0.
Otsustati: Eesti ANK tunnustamise kord vastu võetud 45 poolthäälega.
10. Sünnipäeva aasta info. S. Kütt, K. Kruus
Ülevaade Eesti ANK lipu teekonnast. Lipu teekonda saab jälgida kodulehel oleva
kaardirakenduse abil, fotod lipu üleandmisest on nähtavad Facebook’i albumis.
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Kutse Eesti ANK sünnipäevapeole Paidesse 9. novembril 2016.
Eesti ANK ränd-fotonäitused. Üleskutse saata enda foto uue näituse „Näoga noorte poole“
trükkimise tarbeks. Näituste logistika ja laenutustega tegeleb Stiina Kütt, kelle poole näituse
laenutamise sooviga pöörduda.
Ülevaade noortepäev ja noorsootöö nädal projektitaotlusest. Noortepäev on planeeritud
toimuma samal ajal Arvamusfestivaliga 12. augustil Paides, noortepäeva veab eest Järvamaa
noortekogu. Noorsootöö nädala plaanis noorsootöö kogemuslugude kogumine ja levitamine,
elav raamatukogu igas maakonnas, EANK sünnipäevapidu. Kohtumine ENTK-ga 8. märtsil,
misjärel selgub täpsem info.
11. Muud informatsioonid
Täiendavad küsimused ja aruteluteemad puuduvad.
Üldkogu lõpp.
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