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Tunnustuskonkursi „Noorte Heaks Tänu“ komisjoni töökord 

 

 

1. Üldosa 

1.1 Käesolev töökord reguleerib Haridus- ja Teadusministri 02.09.2022. a käskkirjaga nr 

1.1-2/22/259 „Noortevaldkonna tunnustuskonkursi „Noorte Heaks Tänu“  statuudi 

kinnitamine ja korraldaja määramine“ (edaspidi tunnustuskonkursi statuut) ettenähtud 

komisjoni (edaspidi komisjon) töö korraldust. 

1.2 Komisjon lähtub oma töös tunnustuskonkursi statuudist ning käesolevast korrast. 

1.3 Haridus- ja Teadusministri 02.09.2022. a käskkirjaga nr 1.1-2/22/259 Haridus- ja 

Noorteametile (edaspidi amet) pandud ülesandeid, samuti komisjoni tegevuse tehnilise 

teenindamise ülesannet täidab ameti noorteosakond (edaspidi noorteosakond). 

 

2. Komisjoni moodustamise kord 

2.1. Komisjoni kuuluvad ameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika 

osakonna, noortevaldkonna esindusühingute ja katusorganisatsioonide ning noorte 

esindajad. Ametil on õigus kaasata komisjoni töösse vajadusel ka teisi isikuid ja 

asutusi. Komisjoni koosseis kinnitatakse ameti peadirektori käskkirjaga. 

2.2. Komisjoni liikmete määramiseks teeb noorteosakond e-kirja teel isikutele ettepaneku 

komisjoni töös osalemiseks. 

2.3. Komisjoni koosseis kinnitatakse ameti peadirektori käskkirjaga. 

 

3. Kandidaatide tehniline kontroll 

3.1. Peale konkursi kandidaatide esitamise tähtaega teostab noorteosakond kandidaatide 

osas tehnilise kontrolli, mille käigus välistab poolikult või ebakorrektselt täidetud 

vormid. 

3.2. Komisjonile edastatakse hindamiseks ja ettepanekute tegemiseks ainult need 

kandidaadid, keda on esitatud vähemalt kahe erineva esitaja poolt ning kategoorias 

„Pikaajaline panus“ on kandidaadil vähemalt 10-aasta pikkune kogemus ja panus 

valdkonnas. 

3.3. Noorteosakond koondab vajadusel kandidaadi ja esitajate info mitmelt vormilt ühele 

vormile, et lihtsustada komisjoni tööd. 

3.4. Noorteosakond märgib vormile juurde ka muud kategooriad juhul kui sama kandidaati 

on esitatud erinevatesse kategooriatesse. 
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4. Komisjoni töö korraldamine 

4.1. Komisjoni töövorm on koosolek, mis toimub hiljemalt ühe kuu jooksul ameti poolt 

komisjonile kandidaatide edastamisest arvates. 

4.2. Komisjoni koosolekut juhib komisjon esimees, kes on ameti esindaja. 

4.3. Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokollimise korraldab noorteosakond.  

4.4. Komisjonile edastatakse hinnatavate kandidaatide kohta informatsioon hiljemalt ühe 

nädala jooksul konkursi kandidaatide esitamise lõpptähtajast arvates.  

4.5. Komisjoni liige, kes on hinnatava kandidaadiga seotud, tunnetab huvide konflikti või 

on olnud ise selle kandidaadi esitajaks, peab end kandidaadi hindamisest taandama. 

Taandamisest tuleb teavitada komisjoni esimeest. 

4.6. Komisjoni liige hindab konkursile esitatud kandidaate, kes on läbinud tehnilise 

kontrolli, vastavalt tunnustuskonkursi statuudis toodud hindamiskriteeriumitele. 

4.7. Komisjonil on aega kandidaate hinnata kuni kaks nädalat neile ameti poolt 

kandidaatide info edastamisest arvates. 

4.8. Iga komisjoni liige peab esitama oma punktid hiljemalt üks tööpäev enne komisjoni 

koosolekut. 

4.9. Noorteosakond koondab komisjoni liikmete hinnangud.   

4.10. Lõplikud ettepanekud kujundatakse ja vormistatakse komisjoni koosolekul, mis 

toimub hiljemalt kolme nädala jooksul komisjonile kandidaatide kohta info 

edastamisest arvates. 

4.11. Komisjoni ettepanekud kujundatakse komisjoniliikmete hinnete summeerimise 

tulemusena, millest Toetuste Menetlemise Infosüsteemis arvestab keskmise hinde, 

sealjuures on maksimaalne punktide arv on 100 ja minimaalne punktide arv 0. 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.  

4.12. Lähtudes tunnustuskonkursi statuudist peavad komisjoni ettepanekud sisaldama:  

4.12.1  kandidaadi nime ja tunnustamise kategooriat;  

4.12.2 põhjendust kandidaadi tunnustamiseks.  

4.13 Kui kandidaati on edukalt esitatud mitmesse kategooriasse, võib komisjon teha 

ettepaneku, et tunnustus antakse sellele kandidaadile ainult ühes kategoorias.  

4.14 Komisjonil on õigus jätta ettepanek tunnustamiseks tegemata juhul, kui:  

4.14.1 kandidaate on vähe;  

4.14.2 kandidaatide iseloomustused on puudulikud;  
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4.14.3 kandidaadi tegu või tegevus ei ole muudel põhjendatud objektiivsetel juhtudel 

tunnustust vääriv.  

4.15 Protokoll vormistatakse kolme tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates. 

Protokolli allkirjastab komisjoni esimees.  

4.16 Allkirjastatud protokoll edastatakse haridus- ja teadusministrile.  

4.17 Protokoll säilitatakse vastavalt ametis sätestatud korrale. 

  

5. Kandidaatide teavitamine ja lõplik valik 

5.1 Nomineerimisest teavitatakse kandidaate vähemalt kaks nädalat enne noortevaldkonna 

gala toimumist. 

5.2 Amet avalikustab konkursile esitatud kandidaadid nimeliselt ameti kodulehel ja 

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

seitsme tööpäeva jooksul tunnustuskonkursi lõppemisest arvates. 

 

6. Konfidentsiaalsuse tagamine 

6.1 Kogu informatsioon, mida vahetatakse kandidaatide hindamisel ja ettepanekute 

tegemisel, on konfidentsiaalne ning kasutamiseks ainult komisjoni liikmete vahel. 

 


