NOORSOOTÖÖTAJA KOMPETENTSUSNÕUETELE VASTAVUSE HINDAMISE KORRALDAMISE
JUHEND

2.

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesoleva juhendi eesmärk on sätestada kompetentsusnõuetele vastavuse
hindamise korraldamise põhimõtted.

3. ESMAKORDNE KOMPETENTSUSNÕUETELE VASTAVUSE TÕENDAMINE
Noorsootöötaja kompetentsusnõuetele vastavuse esmakordseks tõendamiseks tuleb esitada
noorsootöö kutseala kutsete kutse andmise korras sätestatud dokumendid ning läbida
intervjuu ja/või eksam.
3.1. Hindamise läbiviimine
2.1.1. Eesti Noorsootöötajate Kogu (edaspidi ENK) kuulutab kutse
taotlemiseks taotluste vastuvõtmise välja vähemalt 30 päeva enne
taotluste esitamise tähtaega ENK-i veebilehel www.enk.ee.
2.1.2. ENK koostab hindamise ajagraafiku, kus on kindlaks määratud
hindamise läbiviimise ajad, kohad ning intervjuule ja/või kirjalikule
eksamile (edaspidi eksam) registreerimise kord.
2.1.3.
Hindamine
toimub
hindamisstandardi
alusel.
Hindamisstandardi kinnitab kutsekomisjon.
2.1.4. Intervjuule ja/või eksamile ilmudes (sh ka siis, kui see toimub
video teel) esitab taotleja kutsekomisjoni assistendile kontrollimiseks
kehtiva isikut tõendava dokumendi.
2.1.5. Intervjuu ja/või eksami läbiviimise kohas (sh virtuaalselt)
võivad viibida ainult vahetult hindamise või protokollimisega seotud isikud.
Erisused on võimalikud kokkuleppel kutsekomisjoniga.
2.1.6. Intervjuu ja/või eksami keeleks on üldjuhul eesti keel.
2.1.7. Eksami küsimused koostatakse hiljemalt eksami toimumise
ajaks. Hindamiskomisjoni liikmed kohustuvad hoidma küsimusi saladuses.
2.1.8. Intervjuu käigus fikseerib hindamiskomisjoni liige
tähelepanekud vastaval hindamislehel, mille alusel hiljem antakse
taotlejale ühine hinnang.
2.1.9. Eksami sooritamiseks on aega kuni 60 minutit. Intervjuu
läbiviimiseks ühe taotlejaga on aega kuni 45 minutit.
2.1.10. Eksami viib läbi vähemalt üks hindamiskomisjoni liige
(vastavalt kutseseaduse § 19 lõikele 3). Intervjuud viivad läbi vähemalt
kolm hindamiskomisjoni liiget.
2.1.11. Ettepanekud kutse andmise või mitteandmise kohta võetakse
vastu konsensuse alusel ja hindajate individuaalseid arvamusi ei
avalikustata.

3.2. Kompetentsusnõuetele vastavuse hindamine ja teatavaks tegemine
2.2.1. Kompetentsusnõuetele vastavust hindab hindamiskomisjon,
kes teeb kutsekomisjonile ettepaneku kutse andmise või mitteandmise
kohta.
2.2.2. Kutsekomisjon vaatab hindamiskomisjoni ettepaneku läbi ning
teeb otsuse kutse andmise või mitteandmise kohta.
2.2.3. Kutsekomisjonil, hindamiskomisjonidel ja ENK-i määratud esindajatel on
õigus kontrollida taotluses esitatud infot.
2.2.5. Kutsekomisjon võtab kutse andmise või mitteandmise otsuse
vastu hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast hindamist.
2.2.6. Kutsekomisjoni otsusest teatatakse taotlejale 30 päeva jooksul
pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist taotluses esitatud e-posti
aadressil.
2.2.7. Kompetentsusnõuetele mittevastavaks tunnistamist on
võimalik vaidlustada vastavalt haldusmenetluse seadusele ja esitada vaie
ENK-ile postiaadressil või eposti aadressil kutse@enk.ee 30 päeva jooksul
pärast komisjoni protokollitud otsuse kättesaamist.
2.2.8. Kutsekomisjon vaatab esitatud vaide läbi 10 päeva jooksul
alates vaide saamisest ning kui vaie vajab täiendavat uurimist, pikeneb
otsuse tegemise tähtaeg 30 päeva võrra vastavalt haldusmenetluse
seadusele.
4. KOMPETENTSUSNÕUETELE VASTAVUSE TAASTÕENDAMINE
Noorsootöötaja kompetentsusnõuetele vastavuse taastõendamine toimub dokumentide
alusel. Noorsootöötaja kompetentsusnõuetele vastavuse taastõendamiseks tuleb esitada
kutse andmise korras sätestatud dokumendid.
3.1. ENK kuulutab kompetentsusnõuetele vastavuse taastõendamise taotluste
vastuvõtmise välja vähemalt 30 päeva enne taotluste esitamise tähtaega ENK-i
veebilehel www.enk.ee.
3.2. Esitatavale taotlusele peavad olema lisatud kutse andmise korras sätestatud
dokumendid.
3.3. ENK teavitab taotlejat dokumentide vastavusest kutse andmise korras kehtestatud
nõuetele 10 tööpäeva jooksul pärast dokumentide esitamise tähtaja lõppu.
3.4. Esitatud dokumentide põhjal hindab hindamiskomisjon taotleja
kompetentsusnõuetele vastavust 30 päeva jooksul pärast taotluste esitamise
tähtaega.
3.5. Hindamiskomisjonil on õigus küsida täiendavaid dokumente.
3.6. Kutsekomisjon võib tunnistada taotleja kompetentsusnõuetele vastavaks või
mittevastavaks ja võtab kutse andmise või mitteandmise otsuse vastu hiljemalt 10
tööpäeva jooksul pärast hindamist.

3.7. ENK informeerib taotlejat kutsekomisjoni otsusest 30 päeva jooksul pärast
komisjoni otsuse tegemist taotluses esitatud e-posti aadressil.
3.8. Taastõendamisel kompetentsusnõuetele mittevastavaks tunnistamist on võimalik
vaidlustada vastavalt haldusmenetluse seadusele ja esitada vaie ENK-ile
postiaadressil või e-posti aadressil kutse@enk.ee 30 päeva jooksul pärast
komisjoni protokollitud otsuse kättesaamist.
3.9. Kutsekomisjon vaatab esitatud vaide läbi 10 päeva jooksul alates vaide saamisest
ning kui vaie vajab täiendavat uurimist, pikeneb otsuse tegemise tähtaeg 30 päeva
võrra vastavalt haldusmenetluse seadusele.
5. KOMPETENTSUSNÕUETELE VASTAVUSE HINDAMISE TASU
4.1. Taotlust esitades tuleb tasuda ENK-ile kehtestatud tasu.
4.2. Kutse mitteandmise korral peab taotleja maksma tasu ka korduvtaotlemisel uues
taotlusvoorus.
4.3. Kutse andmisega seotud kulude katteks makstud tasu ei kuulu tagastamisele.
4.4. Kutsekomisjon teeb taotleja kohta otsuse, kui taotlemise tasu on makstud.

