
 
Gümnaasiumilõpetajate kuld- ja hõbemedalite kujunduse ideekonkurss 

 
 
Ideekonkursi korraldamise kord 

 
 
1. Ideekonkursi korraldaja 

Ideekonkursi korraldaja on Sihtasutus Innove, registrikood 90008287, (edaspidi: Innove). 
 
2. Ideekonkursi eesmärk 

2.1. Ideekonkursi eesmärk on gümnaasiumilõpetajate kuld- ja hõbemedalite ideekavandite saamine. 
2.2. Gümnaasiumilõpetajaid tunnustatakse kuld- või hõbemedaliga (edaspidi koos: medalid). 

Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat väga hea õppeedukuse eest. Hõbemedaliga 
tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat hea õppeedukuse eest. 

 
3. Ideekonkursist osavõtu õigus ja tingimused 

3.1. Ideekonkursile kavandi esitamisega nõustub osaleja konkursitingimustega. 
3.2. Esitatud ideekavandeid autoritele ei tagastata. 
3.3. Ideekonkursil osalejad kannavad kõik ideekavandi ettevalmistamisega ning esitamisega seotud 

kulud ja riskid. 
3.4. Ideekonkursi võitjad peavad sõlmima Innovega autorilepingu, mille alusel antakse nende 

ideekavandi autori varalised õigused üle Innovele ja litsentsitakse isiklikud õigused ulatuses, 
mis on õiguslikult võimalik. Autasu summa sisaldab tasu autoriõiguste loovutamise ja 
litsentsimise eest. 

3.5. Kui ideekavandi esitavad mitu autorit ühiselt, siis nad peavad nimetama oma esindaja, kes asub 
võidu korral kõigi autorite nimel Innovega lepingulistesse suhetesse. 

3.6. Ideekonkursile esitatavad kavandid tuleb vormistada eesti keeles. 
 
4. Ideekonkursile esitatavate ideekavandite tingimused ja tehniline kirjeldus 

4.1. Esitatud ideekavandid peavad olema autori(te) originaallooming ega tohi rikkuda kolmandate 
isikute intellektuaalomandiõigusi. 

4.2. Ideekavand peab sisaldama kuld- ja hõbemedali kujundust ning pakendi kujundust. 
4.3. Kuldmedali värvus peab olema kuldne ja hõbemedali värvus hõbedane. Medalid ei pea olema 

väärismetallist. 
4.4. Kuldmedalil peab olema kirje „VÄGA HEA ÕPPIMISE EEST“ ja hõbemedalil peab olema 

kirje „HEA ÕPPIMISE EEST“. Medalite kujundus peab sisaldama väikest riigivappi ja kirjet 
„Eesti Vabariik“. Eesti Vabariigi väike riigivapp on leitav Riigikantselei kodulehelt: 
https://www.riigikantselei.ee/et/valitsuse-toetamine/eesti-riigi-sumboolika/riigivapp. 

4.5. Medalite suurusele ega kujule ei ole piiranguid. Medalite suurus peab olema mõistlik ja 
arvestama selle kasutamise eesmärki. 

4.6. Medalite ideekavandid peavad sisaldama üleandmiseks sobivat pakendit (nt vutlar, karp, kott, 
kinnitus, pael vmt). 

4.7. Medalite ideekavandid tuleb esitada tasapinnalise lahendusena medali esiküljest ja tagaküljest 
mõõtkavas 1:1 ja suurendusega 1:2. Kavand peab sisaldama medali mõõtmeid (läbimõõtu ja 
paksust), pinna kõrgusi ja sügavusi ja kirjeldama kasutatavat materjali ja viimistlust (antiikne, 
läikiv, matt jne). Soovi korral võib esitada kolmemõõtmelise (3D) medali kujutise STL failina. 

Pakendi kavand esitatakse 1:1 mõõtkavas vaadetena ja kolmemõõtmelise kujutisena. Kirjeldada 
tuleb pakendi materjal, mõõtmed, viimistlus ja valmistustehnoloogia. 



4.8. Medalid ja nende pakendid peavad olema vastupidavad transpordile ning nende välimus peab 
ajas säilima. 

 
5. Autasud 

5.1. Preemiateks on ette nähtud 3 000 eurot, mis jaguneb järgmiselt: 
I preemia – 1 500 eurot; 
II preemia – 1 000 eurot; 
III preemia – 500 eurot. 

5.2. Üks autor võib esitada mitut ideekavandit. 
 
6. Ideekavandite hindamine 

6.1. Ideekonkursile esitatud ideekavandeid hindab Innove poolt moodustatud žürii, kuhu kuuluvad 
Innove, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning kunstivaldkonna esindajad. 

6.2. Ideekonkursi tingimustele mittevastavad ideekavandid lükatakse tagasi ega ei hinnata. 
6.3. Žürii võib vastava tasemega ideekavandite puudumisel autasude kogusumma ulatuses autasud 

ümber jagada või jätta välja andmata. 
 
7. Ideekonkursi tähtpäev ja ideekavandite esitamine 

7.1. Ideekavandite esitamise tähtpäev on 19.03.2019. a kell 10:00. 
7.2. Ideekavandid tuleb esitada SA-le Innove, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn või tiit.tuisk@innove.ee. 
7.3. Ideekavandil peab olema märgusõna anonüümseks hindamiseks. 
7.4. Ideekavandid võib esitada järgmiselt: 

7.4.1. Paberkandjal suletud pakendis. Pakendil on tekst "Gümnaasiumilõpetajate kuld- ja 
hõbemedalite kujunduse ideekonkurss" ja märgusõna. Pakend peab sisaldama ideekavandit 
ja suletud ümbrikku, millel on märgusõna. Ideekavand peab olema vormistatud A4 
formaadis lehtedel, igal lehel on märgusõna ja lehed peavad olema nummerdatud vastavalt 
lehtede arvule. Suletud ümbrik peab sisaldama autori nime või autorite nimesid, 
kontakttelefone ja e-posti aadresse. 

7.4.2. Elektrooniliselt. Elektroonilisel esitamisel peab ideekavand olema digiallkirjastatud. 
Digiümbrikus peab olema ideekavand .PDF failina (trükikõlbulikult). Igal lehel peab olema 
märgusõna ja lehed peavad olema nummerdatud vastavalt lehtede arvule. Ideekavandid 
trükitakse paberile ja esitatakse žüriile hindamiseks. 

 
8. Küsimuste esitamise kord 

Kõik küsimused ideekonkursi tingimuste kohta peavad olema esitatud kirjalikult e-posti aadressil 
tiit.tuisk@innove.ee. 
 
9. Osalejate teavitamine ideekonkursi käigus tehtud otsustest 

Innove teavitab osalejaid konkursi käigus tehtud otsustest e-posti teel aadressil, mille osaleja on 
esitanud Innovele. 


