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KINNITATUD 

Haridus- ja teadusministri käskkirjaga 

„Noortevaldkonna tunnustuskonkursi „Noorte Heaks Tänu“ 

statuudi kinnitamine ja korraldaja määramine“ 

 

 

NOORTEVALDKONNA TUNNUSTUSKONKURSI “NOORTE HEAKS TÄNU” 

STATUUT 

 

1. Tunnustamise eesmärk 

 

1.1. Tunnustada inimesi ja organisatsioone kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel või 

rahvusvahelisel tasandil silmapaistva ja innovaatilise tegevuse eest, mis panustab 

noortevaldkonna arengukava 2021-2035 eesmärkide täitmisse. 

1.2. Tagada noortevaldkonna jätkusuutlikkus, innustada inimesi ja organisatsioone 

panustama noortevaldkonna arengusse, motiveerida töötajaid end erialaselt arendama 

ning toetada nende enesekindlust ja rahulolu tööga. 

 

2. Tunnustamise põhimõtted 

 

2.1. Nominentide ja laureaatide valimiseks korraldab Haridus- ja Noorteamet (edaspidi 

amet) noortevaldkonna tunnustuskonkursi „Noorte Heaks Tänu“ (edaspidi konkurss). 

2.2. Konkursile esitatud kandidaatide seast valitakse igas tunnustamise kategoorias kuni 

kolm nominenti. 

2.3. Nominentide seast valitakse igas tunnustamise kategoorias üks laureaat. 

2.4. Nominendid ja laureaadid kuulutatakse välja noortevaldkonna galal „Noorte Heaks 

Tänu“. 

2.5. Nominente ja laureaate tunnustab Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi 

ministeerium) tänukirja ja kingitusega. 

 

3. Konkursile kandidaatide esitamine ja tunnustamise kategooriad 

 

3.1. Konkursile saavad kandidaate esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. 

3.2. Kandidaate on võimalik esitada järgmistes kategooriates:  

 

1) Aasta noorsootöötaja 

Kandidaadina võib esitada huvijuhte, noorsootöötajaid, noortega töötavaid 

vabatahtlikke, omavalitsusametnikke jt spetsialiste noorsootöö vallas, kes on aasta 

jooksul tähelepanuväärselt panustanud noortevaldkonna arendamisse, algatanud 

ja/või edendanud koostööd kohalikul, maakondlikul, riiklikul ja/või rahvusvahelisel 

tasandil, aidates kaasa noortevaldkonna arengukava 2021-2035 eesmärkide 

saavutamisele. 

 

2) Aasta tegija huvihariduses või -tegevuses 

Kandidaadina võib esitada huvikooli õpetajaid jt töötajaid, treenereid jt spetsialiste 

või huviringi juhendajaid, kes on aasta jooksul tähelepanuväärselt panustanud 

noortevaldkonna arendamisse, algatanud ja/või edendanud koostööd kohalikul, 

maakondlikul, riiklikul ja/või rahvusvahelisel tasandil, aidates kaasa noortevaldkonna 

arengukava 2021-2035 eesmärkide saavutamisele. 
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3) Pikaajaline panus noortevaldkonda  

Kandidaadina võib esitada inimesi ja organisatsioone, kes või mis on vähemalt 10 

aastat tulemuslikult panustanud noortevaldkonda, algatades ja eest vedades muutusi 

ja innovatsiooni, edendades koostööd kohalikul, maakondlikul, riiklikul ja/või 

rahvusvahelisel tasandil, aidates kaasa noorsootöö strateegia 2006-2013, 

noortevaldkonna arengukava 2014-2020 või noortevaldkonna arengukava 2021-2035 

eesmärkide saavutamisele. 

 

4) Aasta noore tegu  

Kandidaadina võib esitada 7-26-aastas(t)e noor(t)e silmapaistvat tegu (üritus, projekt, 

programm, pöördumine, koostöö, vaatlus, kampaania vms), mis on olnud noor(t)e 

poolt algatatud ja ellu viidud ning millel on aasta jooksul olnud oluline mõju noorte 

või noortevaldkonna arengule kohalikul, maakondlikul, riiklikul ja/või 

rahvusvahelisel tasandil, aidates kaasa noortevaldkonna arengukava 2021-2035 

eesmärkide saavutamisele.  

 

5) Aasta noortesõbralik kohalik omavalitsus  

Kandidaadina võib esitada kohalikke omavalitsusi, mis on aasta jooksul silma 

paistnud noortesõbralike, noorte vajadustest ja soovidest lähtuvate või innovaatiliste 

otsuste ja tegudega juhtimistasandil, algatanud või edendanud koostööd nii noortega 

kui noorte heaks kohalikul, maakondlikul, riiklikul ja/või rahvusvahelisel tasandil, 

aidates kaasa noortevaldkonna arengukava 2021-2035 eesmärkide saavutamisele. 

 

6) Aasta noortekeskus  

Kandidaadina võib esitada noortekeskuseid ja noortetube, mis on aasta jooksul silma 

paistnud innovaatiliste lahenduste loomise või eduka kasutamise, noortevaldkonna 

arendamise ning koostöö algatamise või edendamisega kohalikul, maakondlikul, 

riiklikul ja/või rahvusvahelisel tasandil, aidates kaasa noortevaldkonna arengukava 

2021-2035 eesmärkide saavutamisele. 

 

7) Aasta huvihariduse või -tegevuse pakkuja 

Kandidaadina võib esitada huvikoole, mis tegutsevad vastavalt huvikooli seadusele, 

on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ja juhinduvad huviharidusstandardist 

või huvitegevuse pakkujaid, kelle tegevus on süsteemne ning mis on aasta jooksul 

silma paistnud tähelepanuväärse tegevuse, noortevaldkonna arendamise ning koostöö 

algatamise või edendamisega kohalikul, maakondlikul, riiklikul ja/või 

rahvusvahelisel tasandil, aidates kaasa noortevaldkonna arengukava 2021-2035 

eesmärkide saavutamisele. 

 

8) Aasta noorteühendus või noorte osaluskogu 

Kandidaadina võib esitada vabaühendusi, mille liikmetest vähemalt kaks 

kolmandikku on noored ja mille eesmärk on noorsootöö korraldamine ja läbiviimine 

või mis identifitseerivad end noorteorganisatsioonina, ja noorte osaluskogusid (sh 

noortevolikogusid, noortenõukogusid, noortekogusid, aktiivgruppe, õpilasesindusi, 

üliõpilasesindusi), mille tegevuse eesmärk on võimaldada noortel osaleda 

otsustamisprotsessis ja kaitsta noorte huve neid puudutavates küsimustes ning mis on 

aasta jooksul silma paistnud tähelepanuväärse tegevuse, noortevaldkonna arendamise, 

noorte kaasamise ning koostöö algatamise või edendamisega kohalikul, 
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maakondlikul, riiklikul ja/või rahvusvahelisel tasandil, panustades noortevaldkonna 

arengukava 2021-2035 eesmärkide saavutamisse. 

 

9) Aasta noortemalev või -laager 

Kandidaadina võib esitada noortemalevaid ja malevakorraldajaid või noortelaagreid 

ja laagrikorraldajaid, mis on aasta jooksul silma paistnud tähelepanuväärse tegevuse, 

noortevaldkonna arendamise ning koostöö algatamise või edendamisega kohalikul, 

maakondlikul, riiklikul ja/või rahvusvahelisel tasandil, panustades noortevaldkonna 

arengukava 2021-2035 eesmärkide saavutamisse. 

 

10) Aasta noortesõbralik või nutikas tegu 

Kandidaadina võib esitada aasta jooksul tähelepanuväärseid noortesõbralikke tegusid 

(nt loodud lahendusi, korraldatud sündmusi, algatatud ja ellu viidud projekte, sh 

koostöös mitme osapoole vahel), läbi viidud uuringuid ja analüüse, arendatud või 

osutatud teenuseid või jätkusuutlikke tegusid digiarengute eestvedamiseks või 

muutuste loomiseks (nt korraldatud digisündmusi, tehtud digitaalseid koostöö- ja 

arendusprojekte ning digiteemalisi uuringuid, arendatud või osutatud digiteenuseid), 

mis on noortele või noortevaldkonnale olnud olulise mõjuga, panustades 

noortevaldkonna arengukava 2021-2035 eesmärkide saavutamisse. 

 

11) Aasta noortevaldkonna sõber 

Kandidaadina võib esitada inimesi ja organisatsioone, kes või mis panustavad oma 

põhitegevuse kõrvalt oluliselt noortevaldkonda (nt noorte omaalgatuse toetajad, 

noorte tegevustesse kaasajad, maleva tööandjad, uuringute teostajad), aidates kaasa 

noortevaldkonna arengukava 2021-2035 eesmärkide saavutamisele. 

 

4. Konkursi korraldus 

 

4.1. Konkursi kuulutab välja amet. 

4.2. Konkursile kandidaatide esitamine toimub Toetuste Menetlemise Infosüsteemis 

(edaspidi TMS) aadressil https://toetused.kul.ee/. 

4.3. Kandidaate on võimalik esitada vähemalt 14 (neliteist) kalendripäeva alates konkursi 

väljakuulutamisest. 

4.4. Amet kontrollib esitatud avalduste nõuetele vastavust. 

4.5. Amet moodustab kandidaatide hindamiseks kuni 20-liikmelise komisjoni. 

4.6. Ameti peadirektor kinnitab komisjoni koosseisu ja töökorra käskkirjaga. 

4.7. Hindamisele kuuluvad kandidaadid, kes on esitatud nõuete kohaselt vähemalt kahe 

esitaja poolt. 

4.8. Komisjon hindab kandidaate hindamiskriteeriumite alusel.  

4.9. Komisjon teeb ettepanekud haridus- ja teadusministrile nominentide ja laureaatide 

tunnustamiseks. 

 

5. Hindamiskriteeriumid ja hindamine 

 

5.1. Hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest: 

 

1) Oluline panus, innovaatiline tegevus noortevaldkonnas (30 punkti) 

Edukas kandidaat on:  

(1) mõjutanud noortevaldkonda aasta jooksul positiivses suunas, tehes midagi 

märkimisväärset ja luues lisandväärtust;  

https://toetused.kul.ee/
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(2) olnud esil, tema tegu või tegevust on märgatud ja kajastatud meedias;  

(3) loonud või võtnud kasutusele uue toote või teenuse noortele või noortevaldkonna 

töötajatele või arendanud olemasolevaid tooteid või teenuseid, leidnud 

digitehnoloogilisi lahendusi protsesside lihtsustamiseks või edasiarendamiseks, 

toodete või teenuste kättesaadavuse parandamiseks, noore- ja töötajasõbralikumaks 

muutmiseks jms.  

Hindepunktid:  

30 punkti – kandidaadi tegu või tegevus on väga innovaatiline ja edasiviiv ning 

noortevaldkonnale tervikuna väga oluline; 

20 punkti – kandidaadi tegu või tegevus on mõõdukalt innovaatiline ja 

noortevaldkonnale oluline; 

10 punkti – kandidaadi tegu või tegevus on traditsiooniline või väheinnovaatiline ning 

ei ole noortevaldkonnale eriti oluline; 

0 punkti – kandidaadi tegu või tegevus ei ole innovaatiline ega noortevaldkonnale 

üldse oluline. 

 

2) Noorsootöö korralduse põhimõtetest lähtumine (20 punkti) 

Edukas kandidaat on lähtunud järgmistest põhimõtetest: 

(1) teinud oma tegevust noorte jaoks ja koos noortega; 

(2) kaasanud noori otsuste tegemisse; 

(3) lähtunud noorte vajadustest ja huvidest;  

(4) võimaldanud noorte osalust ja austanud nende vaba tahet;  

(5) toetanud noorte omaalgatust; 

(6) hoidnud au sees noorte võrdset kohtlemist, sallivust ja partnerlust. 

Hindepunktid: 

20 punkti – kandidaadi tegu või tegevus lähtub kõigist kuuest loetletud põhimõttest ja 

seda on veenvalt näidete abil välja toodud, samuti omab kandidaadiks seatud inimene 

erialast kõrgharidust või (osa)kutset või omavad neid kandidaadiks seatud asutuse ja 

ühenduse puhul vähemalt pooled töötajad1; 

10 punkti – kandidaadi tegu või tegevus lähtub vähemalt kolmest loetletud 

põhimõttest ja seda on piisavalt näidete abil välja toodud; 

0 punkti – kandidaadi tegu või tegevus ei lähtu loetletud põhimõtetest ja seda ei ole 

näidete abil välja toodud. 

 

3) Noortevaldkonna arengukava eesmärkidesse panustamine (20 punkti) 

Edukas kandidaat on lähtunud Noortevaldkonna arengukava 2021-2035 

strateegilistest eesmärkidest ja tegevussuundadest ning tema tegevus:  

(1) arvestab noorte ideedega ning toetab nende elluviimist, annete ja tugevuste 

avastamist ja arendamist, ettevõtlikkust ja loovust;  

(2) loob eeldused noorte usalduse kasvuks riigi vastu ja seotuse tugevnemiseks riigiga, 

tagab noortele kaasarääkimise võimaluse ja nende arvamuse ärakuulamise ning 

võimestab noorte kodanikuaktiivsust;  

(3) tagab kvaliteetse noorsootöö (sh noorte huvihariduse) kättesaadavuse, toetab selle 

järjepidevat arengut, aitab kaasa parema teadmise saamisele noorte ja 

noortevaldkonna olukorrast ning soodustab töötajate pädevuste arengut ja järelkasvu;  

 
1 Erialase kõrghariduse või (osa)kutse omamise nõue kui selles kriteeriumis oluline näitaja peab 20 punkti 

saamiseks olema täidetud kategooriates: „Aasta noorsootöötaja“, „Aasta tegija huvihariduses või -tegevuses“, 

„Pikaajaline panus noortevaldkonda“, „Aasta noortekeskus“, „Aasta huvihariduse või -tegevuse pakkuja“, „Aasta 

noortemalev või-laager“. 

https://www.hm.ee/sites/default/files/noortevaldkonna_arengukava_2021-2035_kinnitatud_12.08.2035.pdf
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(4) tagab noortele võrdsed võimalused ja vajaliku toe, soodustab riskirühmade 

sotsiaalset kaasatust, vähendab noorte eemale- ja üksijäämise riski, suurendab 

mõistmist noorte riskikäitumise ja tõrjutuse põhjustest ning teenuste vastavust noorte 

vajadustele. 

Hindepunktid:  

20 punkti – kandidaadi tegu või tegevus panustab kõikidesse noortevaldkonna 

arengukava 2021-2035 strateegilistesse eesmärkidesse; 

15 punkti – kandidaadi tegu või tegevus panustab vähemalt kolme noortevaldkonna 

arengukava 2021-2035 strateegilisse eesmärki; 

10 punkti – kandidaadi tegu või tegevus panustab vähemalt kahte noortevaldkonna 

arengukava 2021-2035 strateegilisse eesmärki; 

5 punkti – kandidaadi tegu või tegevus panustab vähemalt ühte noortevaldkonna 

arengukava 2021-2035 strateegilisse eesmärki; 

0 punkti – kandidaadi tegu või tegevus on noortevaldkonna arengukava 2021-2035 

strateegiliste eesmärkide saavutamise seisukohalt ebaoluline. 

 

4) Koostöö algatamine ja edendamine (15 punkti) 

Edukas kandidaat on: 

(1) algatanud sidusvaldkondade koostööd või valdkonnaüleste või valdkondlike 

koostöögruppide ja -võrgustike tööd või osalenud selles; 

(2) loonud ja hoidnud koostöögruppe või -võrgustikke kohalikul, maakondlikul, 

riiklikul või rahvusvahelisel tasandil või teinud muid koostööd edendavaid tegevusi.  

Hindepunktid:  

15 punkti – kandidaat on algatanud ja edendanud noortevaldkonnas või 

sidusvaldkondade vahel koostööd või olnud üks koostöö initsiaatoritest ja 

edendajatest (näiteks teinud koostööettepaneku, juhtinud koostöögruppe ja -

võrgustikke, arendanud koostöövorme kohalikul, maakondlikul, riiklikul või 

rahvusvahelisel tasandil);  

10 punkti – kandidaat on panustanud koostöö toimimisse noortevaldkonnas ja 

sidusvaldkondade vahel (näiteks osalenud aktiivselt koostöös kohalikul, 

maakondlikul, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil); 

5 punkti – kandidaat on teinud noortevaldkonnas vajaduspõhist koostööd erinevate 

gruppide või võrgustikega; 

0 punkti – kandidaat on olnud koostöös passiivne või koostööd välistav. 

 

5) Noortevaldkonna arendamine (15 punkti) 

Edukas kandidaat loob muutust, osaledes kohalikes, maakondlikes, üleriigilistes või 

rahvusvahelistes noortevaldkonna arendustegevustes, noortevaldkonda reguleerivate 

õigusaktide väljatöötamises, noortevaldkonna strateegilise planeerimise protsessides, 

lähenemiste süsteemses läbimõtlemises või muudes noortevaldkonna arengut 

toetavates ja suunavates tegevustes. 

Hindepunktid: 

15 punkti – kandidaat on panustanud suurel määral noortevaldkonna arengusse 

(algatanud ja juhtinud arengukava, strateegia, kontseptsiooni, koodeksi, statuudi, 

standardi, kvaliteedimärgise, juhendi, juhise, hea tava, platvormi, ühiskondliku 

kokkuleppe vm dokumendi väljatöötamise vm protsesse, uuringu-, maine- vm 

tegevusi), osalenud konverentsidel, seminaridel, sündmustel või arenguprogrammides 

ning leidnud kaasava viisi kogemuste jagamiseks huvigruppide, kolleegide või 

noortega; 
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10 punkti – kandidaat on panustanud keskmisel määral noortevaldkonna arengusse 

(löönud aktiivselt kaasa dokumentide väljatöötamise vm protsessides, uuringu-, 

maine- vm tegevustes), osalenud konverentsidel, seminaridel, sündmustel või 

arenguprogrammides; 

5 punkti – kandidaat on panustanud vähesel määral noortevaldkonna arengusse 

(löönud passiivselt kaasa dokumentide väljatöötamise vm protsessides, uuringu-, 

maine- vm tegevustes) või osalenud konverentsidel, seminaridel, sündmustel või 

koolitustel; 

0 punkti – kandidaat on andnud ebaolulise panuse noortevaldkonna arengusse. 

 

5.2. Komisjoni ettepanekud ministrile kujunevad komisjoniliikmete hinnete 

summeerimise tulemusena, millest TMS arvestab keskmise hinde, sealjuures on 

maksimaalne punktide arv on 100 ja minimaalne punktide arv 0; 

5.3. Kui kandidaatide hinded ühe kategooria raames on võrdsed, arvestab komisjon 

täiendava näitajana kandidaadi teost või tegevusest kasu saavate noorte või 

noortevaldkonna töötajate arvu, võttes arvesse teo või tegevuse olulisust kohalikule 

kogukonnale. 

 

6. Ettepanekute tegemine tunnustamiseks 

 

6.1. Komisjoni ettepanekud peavad sisaldama: 

6.1.1. kandidaadi nime ja tunnustamise kategooriat; 

6.1.2. põhjendust kandidaadi tunnustamiseks. 

6.2. Kui kandidaati on edukalt esitatud mitmesse kategooriasse, võib komisjon teha 

ettepaneku, et tunnustus antakse sellele kandidaadile ainult ühes kategoorias. 

6.3. Komisjonil on õigus jätta ettepanek tunnustamiseks tegemata juhul, kui: 

6.3.1. kandidaate on vähe; 

6.3.2. kandidaatide iseloomustused on puudulikud; 

6.3.3. kandidaadi tegu või tegevus ei ole muudel põhjendatud objektiivsetel juhtudel 

tunnustust vääriv.  

 

7. Kandidaatide teavitamine ja lõplik valik 

 

7.1. Konkursile esitatud kandidaadid avalikustatakse nimeliselt ameti kodulehel ja 

kandidaate teavitatakse nende esitamisest (sh kategooriast, kuhu nad esitati) hiljemalt 

seitsme tööpäeva jooksul konkursi lõppemisest arvates. 

7.2. Nomineerimisest teavitatakse kandidaate vähemalt kaks nädalat enne 

noortevaldkonna gala toimumist. 

7.3. Lõpliku laureaatide valiku nominentide seast teeb komisjoni ettepanekute ja 

põhjenduste alusel haridus- ja teadusminister.  


