
 

MTÜ EESTI KEELE KUI TEISE KEELE ÕPETAJATE 

LIIDU 

TUNNUSTAMISE STATUUT 

1. Tunnustamise kord 

1.1. Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit (EKTKÕL) tunnustab igal aastal tublisid ja 

teotahtelisi eesti keele kui teise keele õpetajaid/eesti keele võõrkeelena õpetajaid/muu 

õppekeelega koolis eesti keeles õpetavaid õpetajaid ja õpetaja kutset omandavaid 

üliõpilasi eesmärgiga väärtustada nende töid ja tegemisi. Hindamise aluseks on 

kandidaadi eelmise aasta või aastate tegevus.  

1.2. Ettepanekuid tunnustamiseks võivad EKTKÕLi juhatusele teha nii juriidilised kui ka 

füüsilised isikud. Samuti võib kandidaadiks esitada enda kandidatuuri. Samaaegselt on 

võimalik esitada mitu kandidaati, kusjuures ühel ja samal kandidaadil on õigus 

kandideerida mitmes kategoorias. 

1.3. Tunnustamine kuulutatakse välja iga-aastaselt EKTKÕLi juhatuse poolt. Avalikkust 

teavitamiseks kasutatav infokanal on koduleht: www.eestikeelteisekeelena.eu ja 

sotsiaalmeedia. 

2. Tunnustamise kategooriad 

2.1. AASTA TEGU 

Tunnustuse vääriliseks võib saada ükskõik milline Liidu ettevõtmine, mis on liikmetele 

olulise tähtsusega ja aidanud kaasa liidu eesmärkide saavutamisele. Tänukirjaga avaldatakse 

enim mainitud teo kordasaatjaid, innustades neid jätkuvatele ettevõtmistele ning sooviga 

näidata, kui väga Liit nende panust hindab. 

2.2. AASTA TEGIJA 

Aasta tegija auhinna eesmärk on väärtustada ning avaldada tunnustust Liidu liikmele, kelle 

tegevus on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud oluliselt Liidu 

arengut. Kandidaadi tegevus: 

1) on oluliselt kaasa aidanud Liidu arengule ja Liidu positiivse maine kujunemisele või  

2) on toonud Liidule tuntust. 

2.3. PIIRKONDLIK TEGU 

Konkursi eesmärgiks on tunnustada Liidu liikme/te algatust/tegevust Liidu piirkondlikus 

keskuses, oma koolis, maakonnas, linnas. Kandidaadi tegu peab aitama kaasa Liidu tegevuse 

eesmärkide elluviimisele. 

2.4. PIIRKONNA TEGIJA 

Piirkonna tegija auhinna eesmärk on väärtustada ning avaldada tunnustust Liidu liikmele, 

kes on olnud mõne algatuse/ürituse initsiaatoriks Liidu keskuses, oma koolis, maakonnas või 

linnas või kelle tegevus piirkondlikus keskuses, oma koolis, maakonnas või linnas on toonud 

Liidule tunnustust ja /või aitab kaasa Liidu arengule ja positiivsele kujunemisele. 

 

http://www.eestikeelteisekeelena.eu/


2.5. AASTA SÕBER/TOETAJA 

Aasta sõbra/toetaja kategooria väljaandmise eesmärgiks on tunnustada omavalitsust, 

organisatsiooni või eraisikut, kes on oma tegevusega toetanud ja/või aidanud kaasa Liidu 

arengule. 

2.6. AULIIGE 

2.6.1 Liidu auliikmeks valitakse isik: 

• kes on kauaaegne liidu liige ja aidanud oluliselt kaasa Liidu tegevuse eesmärkide 

elluviimisse; 

• kes ei ole Liidu liige, aga on eriti aktiivselt toetanud Liidu püüdlusi. 

2.6.2. Ettepanekuid auliikme valimiseks võivad esitada kõik liikmed. 

2.6.3. Liidu auliikmel on hääleõigus liidu üldkoosolekutel ja õigus olla valitud liidu 

kõikidesse organitesse ja esindada liitu erinevates komisjonides ning töörühmades. 

2.6.4. Liidu auliige on vabastatud liikmemaksust. 

3. Kandidaatide esitamise kord 

3.1. Kandidaadi kohta esitatakse alljärgnev informatsioon: 

• esitaja andmed (nimi, kontaktisik, telefon, kontaktaadress); 

• esitatava kandidaadi andmed (isiku nimi, kontaktisik, telefon, kontaktaadress); 

• selgitus-põhjendus, miks just see kandidaat või need kandidaadid esitatakse. 

Märkus: soovi korral võib esitada lisamaterjalid, mis toetavad selle isiku tunnustamist. 

3.2. Esildised tunnustamiseks esitatakse: 

• elektrooniliselt e-maili aadressile ekteisekeelena@gmail.com või  

• kirjalikult aadressil Järveküla tee 75, Kohtla-Järve 30322 märgusõnaga „EKTKÕLi 

liikmete tunnustamine“. 

Märkus: EKTKÕLi juhatusel on vajadusel õigus küsida kandidaadi kohta täiendavat 

informatsiooni. 

3.3. Sobivate kandidaatide puudumisel on EKTKÕLi juhatusel õigus jätta laureaadid 

välja kuulutamata. 

4. Laureaatide ja auliikmete kinnitamise kord 

4.1. Esildised vaatab läbi EKTKÕLi juhatus. Laureaatide ja auliikme(te) kinnitamisel 

peab osalema vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest. 

4.2. Laureaadid ja auliikme(d) kinnitab EKTKÕLi juhatus konsensuse alusel ja 

kuulutab välja liidu aastakoosolekul/konverentsil. 

4.3. Kandidaati peavad toetama vähemalt 51% juhatuse liikmetest. 

4.4. Otsus protokollitakse ja allkirjastatakse. 

4.5. Laureaati tunnustatakse EKTKÕLi meene ja tänukirjaga. 

4.6. Isikud, kellele on auhind omistatud, ei saa sama kategooria auhinna kandidaadiks 

uuesti esitada enne kahe aasta möödumist. 

Kinnitatud EKTKÕLi juhatuse protokolliga nr 17  (21.01.2022). 
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