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Riiklike hariduspreemiate konkursi väljakuulutamine
Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018. aasta määruse nr 38 „Riiklike haridusstipendiumide ja preemiate määramise tingimused ja kord“ § 10 lõike 1 alusel:
1. Kuulutan välja konkursi riiklikele hariduspreemiatele.
1.1. 2021. aastal määratakse kümme aastapreemiat suurusega 10 000 eurot;
1.2. 2021. aastal määratakse kuni kolm elutööpreemiat suurusega 65 000 eurot.
2. Kinnitan riiklike hariduspreemiate määramise korra (lisatud).
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Riiklike hariduspreemiate määramise kord
Riiklikke hariduspreemiaid (aastapreemiad ja elutööpreemiad) määratakse väljapaistvate
tööalaste saavutuste eest haridusvaldkonnas. Preemia määratakse füüsilisele isikule.
1. Aastapreemiad
1.1. Aastapreemia määratakse silmapaistavate tööalaste saavutuste eest viimasel kolmel
aastal.
1.2. Aastapreemia suurus on 10 000 eurot. Preemiaga kaasneb aukiri.
1.3. 2021. aastal määratakse kümme aastapreemiat. Aastapreemiad saavad järgmiste
kategooriate laureaadid: 1) aasta lasteaiaõpetaja, 2) aasta klassiõpetaja, 3) aasta
klassijuhataja, 4) aasta põhikooli aineõpetaja, 5) aasta gümnaasiumiõpetaja, 6) aasta
kutseõpetaja, 7) aasta huvihariduse õpetaja, 8) aasta õppejõud, 9) aasta tugispetsialist,
10) aasta õppeasutuse juht.
1.4. Ettepanekuid aastapreemia kandidaatide kohta võivad 8. märtsist 18. aprillini 2021.
aastal teha kõik isikud ning organisatsioonid. Hiljem esitatud kandidaate arvesse ei
võeta. Avalduse täitmisel tuleb lähtuda ette antud statuutidest. Kandidaatide
esitamiseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi: ministeerium) veebilehel
avatud keskkond: https://www.hm.ee/et/gala.
1.5. Kandidaatide esitamise keskkonna sulgemise järel alustavad tööd maakondlikud,
linnade (Tallinn, Tartu, Narva) ja kõrghariduse vahekomisjonid. Maakondliku tasandi
(enamasti KOV-liidu), linnade (Tallinn, Tartu, Narva) ja kõrghariduse vahekomisjoni
kontaktisikule edastatakse ministeeriumi poolt: 1) materjalid vastava
piirkonna/linna/kõrghariduse kandidaatide kohta, 2) hindamisjuhend, mis tuleb võtta
hindamise aluseks, 3) protokolli põhi. Maakondliku ja linnade komisjoni koosseis
ning suurus otsustatakse kohalikul tasandil. Komisjoni töökorraldus on iga komisjoni
otsustada ning kirjeldatakse komisjoni istungi lõpp-protokollis, kuhu märgitakse ka
tehtud otsused. Kõrghariduskomisjon moodustatakse ministeeriumi põhimääruse
alusel haridus- ja teadusministri (edaspidi minister) käskkirjaga. Kontaktisikud
esitavad komisjonide protokollid määratud ja e-kirja teel edastatud kuupäevaks
ministeeriumile.
1.6. Ministri käskkirjaga moodustatakse riiklik hariduspreemiate komisjon ning
kinnitatakse selle töökord. Komisjoni esimees on minister. Komisjoni pädevuses on
talle piirkondlike ning kõrghariduse komisjoni poolt esitatud ettepanekute
läbiarutamine, kandidaatide materjalidega tutvumine, igas punktis 1.3. nimetatud
kategoorias kolme aastapreemia nominendi nimetamine ning preemiate määramise
ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele.
1.7. Aastapreemiad määrab Vabariigi Valitsus ministri esildisel riikliku hariduspreemiate
komisjoni ettepanekute alusel.
1.8. Aastapreemiat ei saa määrata riikliku hariduspreemiate komisjoni liikmele.

1.9. Isikut, kellele on määratud aastapreemia, on uuesti aastapreemiale võimalik esitada
kolme aasta möödumisel tunnustuse saamisest. Preemiasaajate tunnustamine toimub
riiklikul haridustöötajate tunnustusüritusel 2021. aasta sügisel.
1.10. Ministeerium avalikustab aastapreemiate saajate nimed ministeeriumi veebilehel
pärast tunnustusürituse toimumist.
2. Elutööpreemia
2.1. Elutööpreemia määratakse füüsilisele isikule, kelle aastatepikkune panus Eesti
haridusse on pälvinud avalikkuse kõrge hinnangu ja kelle kogu senine töö ja
ühiskondlik aktiivsus on olnud eeskujuks kaaskodanikele.
2.2. Elutööpreemia suurus on 65 000 eurot. Preemiaga kaasneb aukiri.
2.3. Igal aastal määratakse kuni kolm elutööpreemiat.
2.4. Ettepanekuid elutööpreemia kandidaatide kohta võivad perioodil 8. märtsist 18.
aprillini 2021. aastal teha füüsilised isikud, ministeeriumid ja kohaliku omavalitsuse
üksused ning teised juriidilised isikud, kelle põhikirjaline eesmärk on muu hulgas
haridusalane tegevus. Hiljem esitatud kandidaate arvesse ei võeta. Avalduse täitmisel
tuleb lähtuda ette antud statuudist. Kandidaatide esitamiseks on ministeeriumi
kodulehel avatud keskkond: https://www.hm.ee/et/gala.
2.5. Kandidaatide esitamise keskkonna sulgumise järel hindab ministeerium esitajate
vastavust käesoleva korra punktis 2.4 esitatud nõudele ning esitatud kandidaatide
vastavust statuudis toodud nõuetele.
2.6. Ministri käskkirjaga moodustatakse riiklik hariduspreemiate komisjon ning
kinnitatakse selle töökord. Komisjoni esimees on minister. Komisjoni pädevuses on
talle esitatud ettepanekute läbiarutamine, kandidaatide materjalidega tutvumine ning
kuni kolme preemia määramise ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele.
2.7. Elutööpreemia(d) määrab Vabariigi Valitsus ministri esildisel hariduspreemiate
komisjoni ettepaneku alusel.
2.8. Elutööpreemiat ei saa määrata riikliku hariduspreemiate komisjoni liikmele.
2.9. Elutööpreemia määratakse ühekordselt.
2.10. Preemiasaaja(te) tunnustamine toimub riiklikul haridustöötajate tunnustusüritusel
2021. aasta sügisel.
2.11. Ministeerium avalikustab elutööpreemia saaja(te) nime(d) ministeeriumi veebilehel
pärast tunnustusürituse toimumist.

