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ESTA TEENETEMEDALI STATUUT 
 

 

I ÜLDSÄTTED 
 

1.1 Käesolev kord sätestab Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (edaspidi ESTA) 

teenetemedali (edaspidi teenetemedal) andmise ja kandmise tingimused ja korra. 

1.2 ESTA teenetemedal (edaspidi teenetemedal) on ESTA autasu, millega tunnustatakse 

tiitli Elutöö Tegija Sotsiaalvaldkonnas saavat isikut eriliste teenete eest hoolekande 

valdkonnas.  

1.3  Elutöö Tegija Sotsiaalvaldkonnas on inimene, kes on vanem kui 50 aastane, kes omab 

sotsiaaltööks nõutavat haridust, on töötanud hoolekande valdkonnas tulemuslikult 

vähemalt 15 aastat, kelle käitumine on eetiline ja kelle saavutused on oluliselt 

mõjutanud Eesti sotsiaalhoolekande arengut. 

1.4 Teenetemedal on 40 mm läbimõõduga valgete metallide sulamist neutraalne medal, 

mille esikülje 5 mm läbimõõduga välisel sõõril vahelduvad siksakid ovaalsete lehekeste 

kompositsiooniga, tühjale 25 mm läbimõõduga keskel asuvale sõõrile on graveeritud 

tekst Elutöö Tegija Sotsiaalvaldkonnas. 

Teenetemedali tagaküljele on graveeritud medali saaja ees- ja perekonnanimi ja medali 

andmise aasta. Medali kinnituseks on muareesiidist sini-must-valge ordenilint. 

Teenetemedali etalonkujutis on: 

 

 

II TEENETEMEDALI ANDMINE 
 

2.1 Elutöö Tegija Sotsiaalvaldkonnas tiitli kandidaatide esitamine toimub igal aastal ESTA 

poolt korraldatava parimate sotsiaalvaldkonnas töötavate inimeste tunnustamise 

konkursil.  



  

2.2 Elutöö Tegija Sotsiaalvaldkonnas tiitli kandidaadi võivad esitada konkursile nii 

juriidilised kui füüsilised isikud. Ettepaneku tegemiseks tuleb täita kandidaadi 

esitamise näidisvorm.  

2.3 Elutöö Tegija Sotsiaalvaldkonnas tiitli saaja valib kandidaatide hulgast välja ESTA 

volikogu. 

2.4 Elutöö Tegija Sotsiaalvaldkonnas tiitli saaja avalikustatakse ja teenetemedal antakse 

kätte Maailma Sotsiaaltöö Päeva tähistamise pidulikul üritusel. 

2.5 Teenetemedaliga autasustatud isikute nimed koos teenete kirjeldusega avalikustatakse 

ESTA kodulehel. 

III TEENETEMEDALI KANDMINE 

3.1 Teenetemedali kandmise õigust tõendab vastav dokument, mis allkirjastatakse ESTA 

eestseisuse liikme poolt ja antakse kätte koos teenetemedaliga. 

3.2 Teenetemärki võib kanda üksnes isik, kellele teenetemedal on antud.  

3.3 Teenetemedalit kantakse vasakul kuuerevääril või sellele vastaval kohal. 

3.4 Teenetemedali kandmisel koos riiklike au- ja teenetemärkidega juhindutakse 

Teenetemärkide seadusest, Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud Au- ja teenetemärkide 

kandmise korrast ja muudest riigi õigusaktidest. 

IV TEENETEMEDALI ÄRAVÕTMINE JA TAGASTAMINE 

4.1 ESTA volikogu tühistab teenetemedali andmise otsuse ja teeb otsuse isikult 

teenetemedali äravõtmiseks, kui ilmneb, et teenetemedali taotlemisel on esitatud 

tegelikkusele mittevastavaid andmeid ning seetõttu on teenetemedali saanud isik, kellel 

neid teeneid ei ole. 

4.2 Teenetemedali andmise otsuse tühistamine toimub ESTA volikogu vähemalt 2/3 

koosseisu häältega. 

4.3 Teenetemedaliga autasustatud isiku surma korral jääb teenetemedal tema perekonnale 

või teistele lähedastele mälestuseks. 

4.4 Teenetemedal, mis on isikult statuudi punktis 4.1 ettenähtud korras ära võetud, tuleb 

tagastada ESTA volikogule, kes korraldab teenetemedalite arvestust ja hoidmist. 


