
 
 
 
 

 
 

Ideekonkursi juhend 
Nelja Valla Kogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Ida-Harju Koostöökoda 

 
Harku, Kiili, Saku, Saue, Anija, Raasiku, Kose ja Lääne-Harju valdu ühendavad Leader 
organisatsioonid Nelja Valla Kogu, Lääne-Harju Koostöökogu ja Ida-Harju Koostöökoda 
kuulutavad välja ideekonkursi piirkonna üldhariduskoolide 8.–12. klasside õpilastele. 
 

Eesmärk ja teema 
Ideekonkursi eesmärk on koguda noorte ideid oma kodukandi arendamiseks: „Mida saan 
mina teha oma kodukoha heaks?“ 
 
Saadud mõtteid kasutatakse toetusmeetmete väljatöötamisel. 
 

Tingimused 
Konkursist on oodatud osa võtma Harku, Kiili, Saku, Saue, Anija, Raasiku, Kose ja Lääne-Harju 
valla üldhariduskoolide 8.–12. klasside õpilased. Samuti on konkursil teretulnud osalema 
õpilased, kes käivad koolis mujal, kuid elavad nimetatud omavalitsustes. 
 
Ideed tuleb esitada essee või videoklipi formaadis. Neid võib esitada: 

• Klassi- või rühmatööna – töö koostatakse õpilaste grupi poolt 
• Ühe autori tööna 

 
Kirjalikult esitatud töö (essee) peab olema koostatud eesti keeles. Lubatud pikkuseks on 
3600–4000 tähemärki koos tühikutega. 
 
Eestikeelse video maksimaalne pikkus võib olla kuni 2 minutit. 
 



Tööde esitamine 
Esseed tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressile idee@vomentaga.ee. E-kirja 
teemareale märkida: „Ideekonkurss“. Videona esitatud idee tuleb üles laadida mõnda vabalt 
juurde pääsetavasse keskkonda ja esitada lingina. 
 
Ideede esitamise tähtaeg on 30. november 2022 (k.a). 
 
Idee peab olema varustatud järgmiste andmetega: 

• Kool 
• Klass 
• Kontaktandmed 
• Juhendaja nimi ja kontakt 

 

Auhinnad 
Konkursil on ette nähtud auhinnad: 

• Parimale kirjalikule rühmatööna esitatud ideele 
• Parimale kirjalikule individuaalsele ideele 
• Parimale videona esitatud ideele (samas kategoorias nii individuaalselt kui grupitööna 

valmistatud video) 
• Parimate ideede juhendajatele (rühmatöö juhendajale, individuaalse töö juhendajale 

ja video juhendajale) 
 
Žürii võib otsustada välja anda ka eriauhindu. 
 
Auhindadeks on kinkekaardid1: 

• Elamuspakett väärtuses 250 eurot individuaalse töö juhendajale 
• Elamuspakett väärtuses 250 eurot grupitöö juhendajale 
• Elamuspakett väärtuses 250 eurot video juhendajale 
• Elektroonika väärtuses 500 eurot parima individuaalse töö esitajale 
• Seikluspakett väärtuses 1000 eurot parima grupitöö esitajale 
• Elektroonika või seikluspakett väärtuses 500/1000 eurot parima video esitajale 

(vastavalt kas individuaalse või grupitööna) 
 

Žürii 
Esseesid hindab 6-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad Nelja Valla Kogu, Lääne-Harju 
Koostöökogu ja Ida-Harju Koostöökogu esindajad. 
 

Võitjatest teavitamine 
Võitjate nimed avaldatakse detsembri alguses korraldajate organisatsioonide kodulehtedel, 
samuti võetakse võitjatega eraldi ühendust auhinna pidulikuks üleandmiseks. 
 

 
1 Konkreetne kinkekaart valitakse korraldajate ja võitja koostöös. 



Ideede kasutamine 
Esitatud ideed arhiveeritakse korraldajate poolt. Töid on esitajaga kokkuleppel õigus kasutada 
trükistes, sh omavalitsuse väljaannetes. 
 
Võidutööd avaldatakse korraldavate organisatsioonide kodulehtedel. 
 
Kõikides esseedes esitatud ideid kasutatakse mitteisikustatud kujul organisatsioonide 
eesmärkide püstitamisel ja toetusmeetmete kujundamisel. 


