
Taotleja juhend on valminud 2018 aastal 

ning seetõttu esineb juhendis vanu 

viiteid ning infot. Alates 1.01.2022 on 

Eesti Noorsootöötajate Kogu 

noorsootöö kutse andja. Palun kasuta 

seda lisalehte juhendiga koos. 

Uuendamist vajav info on lisatud siia 

lehele. ENTK asemel on ENK ning leiate 

muud täpsustused on lisatud siia 

lehele. Iga lehe kohta, kus on muudatus 

on toodud ära ka lehekülje number.  

 

Esileht: Juhend on valminud aastal 2018 

Eesti Noorsootöö Keskuse (hetkel Haridus-

ja Noorteameti koosseisus) poolt koostöös 

Haridus-ja Teadusministeeriumi ja 

Sihtasutus Kutsekojaga. Alates 1.01.2022 

on kutse andjaks Eesti Noorsootöötajate 

Kogu.  

 

Lk 2: Juhendi välja andjaks oli Eesti 

Noorsootöö Keskus. 3. augustil alustas 

tööd SA Innove, SA Archimedese, 

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning 

Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal 

loodud Haridus- ja Noorteamet. Eesti 

Noorsootöö Keskus on valitud kolmel 

korral ning Haridus-ja Noorteamet ühel 

korral tunnustatud kutse andjaks.  

 

Lk 4: 18.04.2018 kinnitati Eesti 

Noorsootöö Keskus noorsootöö kutseala 

kutsete kutse andjaks kolmandat perioodi 

järjest. Eesti Noorsootöö Keskus Haridus-

ja Noorteameti koosseisus loobus kutse 

andja õigustest 2021 aastal. Alates 

1.01.2022 on kutse andjaks Eesti 

Noorsootöötajate Kogu. 

 

Lk 9: Alates 1.01.2022 on kutsealase 

ettevalmistuse nõudeks töökogemus. 

Noorsootöötaja kutse või osakutse 

taotlemisel ei ole kehtestatud vanuselisi 

piiranguid.  

 

Lk 10: Selleks on tehtud Eesti 

Noorsootöötajate Kogu kodulehele 

https://enk.ee/noorsootootaja-kutse-

tasemed/ ülevaade töö sisuga, mille abil on 

lihtne võrdlust teha.  

 

Lisaks aitab konsultatsioon Eesti 

Noorsootöötajate Kogu kutse 

väärtustamise suunajuhiga, kellele 

peaksite oma töö ja kogemuste sisu 

lühidalt selgitama ning seejärel oskab ta 

suure tõenäosusega teile sobivat 

kutsetaset soovitada.  

 

Juhul, kui varasemate õpingute või 

töökogemuse käigus omandatu sobib 

kompetentsusnõuetele vastavuse 

hindamiseks, võib esitada vastava 

avalduse, mille vormi saab kutse andjalt või 

https://enk.ee/noorsootootaja-kutse/ 

kaudu. 

 

Avaldusega koos tuleb esitada isikut 

tõendava dokumendi koopia, 

maksekorraldus kutse andmisega seotud 

kulude tasumise kohta, cv ning tööalase 

tegevuse kirjeldus ehk portfoolio koos 

tõendusmaterjalidega.  

 

Enne portfoolio täitmist võiks läbi lugeda ka 

hindamisstandardi koos kriteeriumitega 

(leitav https://enk.ee/noorsootootaja-

kutse/). Vajadusel võib portfoolio täitmisel 

kasutada etteantud portfoolio lisavorme 

oma kogemuste/õpitu tõendamiseks. 

Karistusregistri väljavõtte teeb vastavalt 

avalduses olevale märkele Eesti 

Noorsootöötajate Kogu kõikide kutse 

taotlejate kohta ise, et kokku hoida 

taotlejate ajakulu ja vähendada 

bürokraatiat.  

 

Lk 11: Kutse taotlemise dokumendid tuleb 

esitada läbi Eesti Noorsootöötajate Kogu 

poolt kehtestatud taotluskeskkonna. 

Dokumentide laekumisel ja menetluse 

alustamisel saadetakse taotlejale kinnitus 

vastuvõtmise ja registreerimise kohta 

hiljemalt 7 tööpäeva jooksul.  
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Dokumente kontrollib eelnevalt Eesti 

Noorsootöötajate Kogu, kes võib 

hindajatele esitamist samuti nõuda 

täiendavat tõendusmaterjali või kontrollida 

materjalides esitatut. 

 

Lk 12: Täiendava tagasiside saamiseks 

võib taotleja pöördua ENK-isse. ENK 

annab päringule vastuse hiljemalt 30 

päeva jooksul, kaasates vajadusel 

hindamiskomisjoni liikmeid.  

 

Taotlejal on õigus esitada vaie kutse 

mitteandmise otsuse kohta kutse andjale 

30 päeva jooksul pärast otsuse 

teatavakstegemist ENK postiaadressil või 

e-postiga aadressil kutse@enk.ee.  

 

Lk 13: Kutse taastõendamise dokumendid 

tuleb esitada läbi Eesti Noorsootöötajate 

Kogu poolt kehtestatud taotluskeskkonna. 

Dokumentide laekumisel ja menetluse 

alustamisel saadetakse taotlejale kinnitus 

vastuvõtmise ja registreerimise kohta 

hiljemalt 7 tööpäeva jooksul.  

 

Dokumente kontrollib eelnevalt Eesti 

Noorsootöötajate Kogu, kes võib 

hindajatele esitamist samuti nõuda 

täiendavat tõendusmaterjali või kontrollida 

materjalides esitatut. 

 

Lk 14: Täiendava tagasiside saamiseks 

võib taotleja pöördua ENK-isse. ENK 

annab päringule vastuse hiljemalt 30 

päeva jooksul, kaasates vajadusel 

hindamiskomisjoni liikmeid.  

 

Taotlejal on õigus esitada vaie kutse 

mitteandmise otsuse kohta kutse andjale 

30 päeva jooksul pärast otsuse 

teatavakstegemist ENK postiaadressil või 

e-postiga aadressil kutse@enk.ee.  

 

Lk 15: Noorsootöötaja osakutseid on 

kokku kolm – laagrikasvataja, tase 4, 

laagrikasvataja-juhataja, tase 6 ning laagri 

juhataja, tase 7. ENK kodulehel 

https://enk.ee/noorsootootaja-osakutse-

tasemed/ on eraldi toodud 

kutsestandardi abiga välja laagrikasvataja 

ja juhataja osakutsete põhitunnused, mille 

abil on hea võrrelda kasvataja ja juhataja 

osakutse erinevusi. Nende tabelite järgi on 

hea võrrelda tegevusnäitajaid ning selle 

alusel oma taseme valik teha. 

 

Noorsootöötaja osakutse taotlemiseks 

esitatavate  dokumentide loetelu on 

võimalik leida ENK kodulehe 

https://enk.ee/noorsootootaja-kutse/. 

 

Osakutse taastõendamise dokumendid 

tuleb esitada läbi Eesti Noorsootöötajate 

Kogu poolt kehtestatud taotluskeskkonna. 

Dokumentide laekumisel ja menetluse 

alustamisel saadetakse taotlejale kinnitus 

vastuvõtmise ja registreerimise kohta 

hiljemalt 7 tööpäeva jooksul. Avalduse 

vorm on taotluskeskkonnas. Dokumentide 

esitamiseks on ainult üks võimalus - läbi 

Eesti Noorsootöötajate Kogu poolt 

kehtestatud taotluskeskkonna.  

 

Eksam toimub ainult elektroonselt. 

Taotlusvormis tuleb valida sobiv kuupäev 

ning eksam sooritatakse isikliku arvutiga.  

 

Lk 16: Täspem info osakutse e-eksamite 

kohta on ENK kodulehel - https://enk.ee/e-

eksam/ .  

 

Täiendava tagasiside saamiseks võib 

taotleja pöördua ENK-isse. ENK annab 

päringule vastuse hiljemalt 30 päeva 

jooksul, kaasates vajadusel 

hindamiskomisjoni liikmeid.  

 

Taotlejal on õigus esitada vaie kutse 

mitteandmise otsuse kohta kutse andjale 

30 päeva jooksul pärast otsuse 

teatavakstegemist ENK postiaadressil või 

e-postiga aadressil kutse@enk.ee.  
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Lk 17:  Täpsem loetelu esitatavatest 

dokumentidest on leitav ENK kodulehel - 

https://enk.ee/osakutse-taastoendamine/ .  

 

Osakutse taastõendamise dokumendid 

tuleb esitada läbi Eesti Noorsootöötajate 

Kogu poolt kehtestatud taotluskeskkonna. 

Dokumentide laekumisel ja menetluse 

alustamisel saadetakse taotlejale kinnitus 

vastuvõtmise ja registreerimise kohta 

hiljemalt 7 tööpäeva jooksul.  

 

Dokumente kontrollib eelnevalt Eesti 

Noorsootöötajate Kogu, kes võib 

hindajatele esitamist samuti nõuda 

täiendavat tõendusmaterjali või kontrollida 

materjalides esitatut. 

 

Lk 18:  Kutse andmise korraga on võimalik 

tutvuda ENK kodulehel 

https://enk.ee/noorsootootaja-kutse/ . 

 

kutse@enk.ee | Eesti Noorsootöötajate 

Kogu | Tuba 709, Kopli 25, 10412 

Tallinn 

 

 

Lk 21:  NB! Kutsealane ettevalmistus: 

Alates 2022 on kutsealase ettevalmistuse 

nõudeks töökogemus taotletaval kutsealal 

ja/või kutsealaste või kutsealaseid teadmisi 

laiendavate koolituste läbimine (osakutse) 

ning piirangud lastekaitsetöötajana ja 

lapsega töötava isikuna. Vanuselist piiri ei 

ole. Töötaja sobivust tööle kontrollib 

tööandja ja vajadusel kaasatakse 

lapsevanem kui ka Tööinspektsioon.  

 

Lk 24: Portfoolio täitmisest: Alates 2022 on 

võimalik taotlejal igast kompetentsist 25% 

tõendada ka erinevas vormis koostatud 

tõendusmaterjalide alusel (kirjalikult, 

visuaalselt, graafiliselt, audio-, video- vm 

kandjatel).  

 

Lk 42: Kasutatavate terminite täiendus: 

 

Noorsootöö osapooled ehk noorsootöö 

valdkonna pooled. 

 

Noorsootöö sidusrühmad on teised 

noortega tegelevad asutused, valdkonnad,  

inimesed vmt. Nad ei pea lähtuma 

noorsootöö põhimõtetest, kuid nende töö 

eesmärgiks on noorte elu-olu arendamine. 

Need on võimalikud koostööpartnerid ja 

võrgustiku liikmed. Nad ei tegutse otseselt 

noortevaldkonnas, vaid nt teistes poliitika 

valdkondades. Haridusasutused, 

kultuuriasutused, noorsoopolitsei jne.  

 

Noorteinfo teenusstandard - Selle asemel 

lähtuda Euroopa Noorteinfo Hartast vmt 

kaasajastatud materjalidest nt Noorteinfo 

käsiraamat 

(https://www.teeviit.ee/noorteinfo/wp-

content/uploads/2020/03/Noorteinfo_PDF.

pdf). 

 

Lk 45: Arvuti kasutamise oskused 

 

Võib tõendada ka kasutades DigiCompi 

digipädevuste enesehidanmise skaalat - 

https://www.kutsekoda.ee/wp-

content/uploads/DigiComp_KS-lisa.pdf .  

 

 

Lisainfo:  

 

 

Eilika Mätas 

Kutse väärtustamise suunajuht  

Eesti Noorsootöötajate Kogu/ Estonian 

Association of Youth Workers 

Aadress: Kopli 25-709, 10412 Tallinn 

Tel: +372 53886727 
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