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2

Alates 1.01.2022 on Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) Noorsootöötaja kutsete kutse andja.

(kodulehekülg https://enk.ee/ )

ENK on ainuke noortevaldkonna spetsialiste koondav organisatsioon Eestis, kus on pea 300 liiget. ENK 

ühendab noorsootöötajaid, sh huvijuhte, ringijuhte, huvikooli õpetajaid, maleva rühmajuhte, 

noortelaagri kasvatajaid, avatud noortekeskuse noorsootöötajaid, noorsootöötajaid kultuuriasutustes, 

rahvusvahelise noorsootööga tegelevaid noorsootöötajaid, kohaliku omavalitsuse noorsootöö

korraldajaid jt, kes tegutsevad noortevaldkonnas tööalaselt või vabatahtlikuna.

https://enk.ee/


Noorsootöötaja osakutse esmakordne 
taotlemine (eksam)
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Täpsem info https://enk.ee/esmakordne-taotlemine-osakutse-taotlemisel/

• Taotlusi saab esitada 1.03.2022-1.06.2022
• Osakutse esmakordne taotlemine toimub üks kord aastas.
• Taotlus tuleb esitada kümme tööpäeva enne valitud eksamit!
• Osakutse taotlemise eeltingimused
• Kutsealaste või kutsealaseid teadmisi laiendavate koolituste läbimine vähemalt 32 akadeemilise 

tunni ulatuses viimase viie aasta jooksul. Tõendada saab seda tunnistuse, tõendi või kehtiva 
väljavõttega vastavast registrist, mis sisaldab andmeid koolitaja, läbitud teema, toimumise aja ja 
mahu kohta.

• Piirangute puudumine lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna. Piiranguid kontrollib kutse 
andja vastavalt lastekaitseseaduse § 20. Päringu teeb kutse andja.

https://enk.ee/esmakordne-taotlemine-osakutse-taotlemisel/
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Taotlusvormis saab valida kuupäeva eksami sooritamiseks. Eksamit saab sooritada vabalt valitud ajal 

eksamipäeval ühe korra. Soorituse pikkus 60 minutit.

Avaldus tuleb täita ning dokumendid lisada Haridus-ja Noorteameti konkursiveebi. Taotlusvoor avaneb 

hiljemalt 1.03.2022! Info eksami sooritamise kohta https://enk.ee/e-eksam/

• Kehtiva treeneri kutsetunnistuse esitamisel ei ole vaja esitada CV (v.a abitreeneri kutse) ja 

noorsootöötaja kompetentsidega seotuid täiendusõppe läbimise tõendeid. Treeneritel tuleb esitada 

kehtiv esmaabitõend (eraldi dokumendi koopia, väljavõte registrist vmt).

• Eksamite ajad: https://enk.ee/esmakordne-taotlemine-osakutse-taotlemisel/   

https://konkursiveeb.edu.ee/
https://enk.ee/e-eksam/
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Taotlemiseks vajalikud dokumendid

• (Digitaalselt) allkirjastatud avaldus.
• Isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart või elamisloa kaart).
• CV.
• Noorsootöötaja kutse ja osakutse taotlemise tasu on 45 eurot! (ENK liikmetele ja noorsootöö

kõrghariduse tudnegitele on tasu 35.-) Paberkandjal tunnistuse tasu on 6.80.- Arvet saab tellida 
taotlusvormis, arve tuleb tasuda märgitud tähtajaks ning maksekinnitus tuleb esitada emaili teel 
kutse andja nõudmisel. Kutsetunnistust ei väljastata enne kui taotlemise tasu on makstud. Arve 
koostatakse ainult sel juhul, kui taotlus on esitatud. Kavandivormis taotlustele arveid ei 
väljastata.

• Dokumendi koopia, mis tõendab esmaabikoolituste läbimist vähemalt kaheksa akadeemilise tunni 
ulatuses viimase kolme (3) aasta jooksul;

• Dokumendi koopia, mis tõendab noorsootöötaja kompetentsidega seotud täiendusõppe läbimist 
vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses viimase viie (5) aasta jooksul.
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Hindamine
• Laagri juhataja ja -kasvataja osakutse taotlemisel viiakse hindamiseks läbi struktureeritud kirjalik 

töö (eksam), mis toimub eksami läbiviimise kohas. 

• Eksami sooritamiseks on aega 60 minutit.

• Osakutse puhul hinnatakse kompetentse, mis on välja toodud vastavas kutsestandardis.

• Eksamit saab sooritada nii eesti kui ka vene keeles.

• Hindamise tulemus selgub keskmiselt 30 päeva pärast eksami toimumist.

• Taotleja kutsekompetentsuse hindamine toimub noorsootöötaja 4. taseme (sh laagrikasvataja 
osakutse), noorsootöötaja 6. taseme (sh laagrikasvataja-juhataja osakutse) ja noorsootöötaja 7. 
taseme (sh laagri juhataja osakutse) hindamisstandardite alusel.



Taastõendamine
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Info taastõendamise kohta https://enk.ee/osakutse-taastoendamine/

Noorsootöötaja kutse taastõendamine toimub kaks korda aastas. 

Taotluste esitamise aeg on 1.03.2022-1.05.2022.

Osakutse taastõendamise eeltingimused

• Töökogemus taotletaval kutsealal. Nõutav on lisada juurde erialase töökogemuse tõendusmaterjale viimase viie 
aasta kohta, näiteks: noorsootöötaja ametijuhend, tööandja tõend, ametisse nimetamise käskkirja koopia, 
soovituskiri vm, mis tõendab noortevaldkonnas ja/või noortelaagris/projektlaagris/noortemalevas töötamist 
eelmise osakutsetunnistuse kehtivuse ajal.

• Kutsealaste või kutsealaseid teadmisi laiendavate koolituste läbimine. Nõutav viimase viie aasta jooksul, 
tõendada tunnistuse või tõendiga, mis sisaldab andmeid koolitaja, läbitud teema, toimumise aja ja mahu kohta.

• Piirangute puudumine lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna. Piiranguid kontrollib kutse andja vastavalt 
lastekaitseseaduse § 20. (kontrollib kutseandja)

• Eelnevalt väljastatud sama või võrdustatud taseme kutsetunnistus, mille kehtivuse lõpust ei ole möödunud 
rohkem kui üks (1) aasta.

https://enk.ee/osakutse-taastoendamine/
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Taotlemiseks vajalikud dokumendid

• (Digitaalselt) allkirjastatud) avaldus.

• Isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart, elamisloa kaart).

• Dokumendi koopia, mis tõendab esmaabikoolituste läbimist vähemalt kaheksa akadeemilise tunni 
ulatuses viimase kolme (3) aasta jooksul.

• Dokumendi koopia, mis tõendab noorsootöötaja kompetentsidega seotud täiendusõppe läbimist 
vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses viimase viie (5) aasta jooksul.

• Erialase töökogemusega seotud tõendusmaterjalid. NÄIDE.

• Noorsootöötaja kutse ja osakutse taotlemise tasu on 45 eurot! (ENK liikmetele ja noorsootöö
kõrghariduse tudnegitele on tasu 35.-) Paberkandjal tunnistuse tasu on 6.80.- Arvet saab tellida 
taotlusvormis, arve tuleb tasuda märgitud tähtajaks ning maksekinnitus tuleb esitada emaili teel 
kutse andja nõudmisel. Kutsetunnistust ei väljastata enne kui taotlemise tasu on makstud. Arve 
koostatakse ainult sel juhul, kui taotlus on esitatud. Kavandivormis taotlustele arveid ei 
väljastata.

https://enk.ee/wp-content/uploads/2022/02/Tooandja-toendi-naidis-laagrismalevas-tootamine-1.docx
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• Avaldus tuleb täita ning dokumendid tuleb lisada Haridus-ja 
Noorteameti konkursiveebi. Taotlusvormid on kättesaadavad hiljemalt 1.03.2022.

• Kehtiva treeneri kutsetunnistuse esitamisel ei ole vaja esitada CV (v.a abitreeneri kutse) ja 
noorsootöötaja kompetentsidega seotuid täiendusõppe läbimise tõendeid. Treeneritel tuleb esitada 
kehtiv esmaabitõend (eraldi dokumendi koopia, väljavõte registrist vmt).

Hindamine
• Hindamiskomisjon hindab kompetentsusnõuetele vastavust dokumendipõhiselt ning lisahindamist ei 

toimu. Vajadusel esitab kutsekomisjon lisaküsimusi kirjalikult.

• Taotleja kutsekompetentsuse hindamine toimub noorsootöötaja 4. taseme (sh laagrikasvataja 
osakutse), noorsootöötaja 6. taseme (sh laagrikasvataja-juhataja osakutse) ja noorsootöötaja 7. 
taseme (sh laagri juhataja osakutse) hindamisstandardite alusel.

• Hindamise tulemus selgub keskmiselt 30 päeva jooksul pärast hindamise toimumsist.

https://konkursiveeb.edu.ee/


Küsimuste korral saab abi

kutse@enk.ee

mailto:kutse@enk.ee

