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1. Üldalused 
Konkursi korraldajad on Rahvastikuministri büroo ja üleriigiline integratsiooniprojekt Minu 
Riik. 

 Konkurss on avalik ja üheetapiline. 
 Esitatud esseed peavad vastama konkursi tingimustele. 
 

2. Eesmärk 
Kodanikupäevale pühendatud esseekonkursi eesmärgiks on saada üldhariduskoolide õppurite 
arvamusi kodanikuks olemise kohta, mis näitaksid kodaniku kui riigi alustala osatähtsust 
õpilaste silmade läbi vaadatuna. 
 
3. Tingimused 
Konkursist võivad osa võtta  kõigi  üldhariduskoolide 9.-12. klasside õpilased. 

 Konkursil osaleja võib saata võistlusele ainult ühe essee.  
 Essee võib olla kirjutatud vastavalt soovile kas eesti või vene keeles. 
 Konkursile esitatud essee peab olema 12-punktises kirjas ja ära mahtuma A4  
 formaadis paberile (käsitsi kirjutatuna kuni 2 A4). 
 Konkurss kestab 15. oktoobrist  kuni 15. novembrini 2007.a. 
 

4. Konkursi tööde esitamine 
 Essee esitada A4 formaadis paberil kas trükituna või käsitsi kirjutatuna. 
 Essee esitamise viimane tähtaeg on 15. november 2007 (postitempli kuupäev). 
 Konkursitöö tuleb saata (või tuua)  Rahvastikuministri    büroosse kinnises     ümbrikus 
märgusõna all “ESSEEKONKURSS” aadressil Rahukohtu 1  15161 Tallinn 
 Konkursitöö peab olema varustatud järgmiste andmetega: 

– ees – ja perekonnanimi (kirjutatuna trükitähtedega) 
– kool ja klass 
– kodune aadress koos sihtnumbriga 
– e-posti aadress (olemasolul) 
– kontakttelefon 

       
5. Preemiafond 

Ette on nähtud välja anda  üks esimene, üks teine, üks kolmas koht ja ergutuspreemiad. 
Sobiva tasemega  tööde  puudumisel võib žürii auhindade väljaandmisel teha muudatusi. 
Auhinnafondi toetajad on: Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Hasartmängumaksu Nõukogu, 
Rahvastikuministri büroo, SEB Eesti Ühispank, AS EMT, Orbit Wrigley, AS Tallink. 

6. Essee kasutamine 
Esseekonkursi tööd jäävad Rahvastikuministri büroosse. Konkursitöid on õigus kasutada 
autoriga kokkuleppel  trükisena või trükistes. 

 Konkursi võidutööd pannakse välja konkursi võitjate autasustamisüritusel. 
 

7. Žürii 
Võistlustöid hindab15-liikmeline žürii, kuhu kuuluvad: 

Urve Palo                       – rahvastikuminister (žürii esimees) 
Aleksander Dulitšenko –  Tartu Ülikooli  slaavi filoloogia professor,  
                                            filoloogiadoktor 
Ljudmila Jelanskaja     – Tallinna Prantsuse Lütseumi vene keele ja kirjanduse õpetaja 
Silvia Jakobsen             -  Rahvastikuministri nõunik 



Toivo Keva                    – ÜIP Minu Riik tegevjuht (žürii aseesimees) 
Mart Ummelas              – Eesti Rahvusringhäälingu vastutav toimetaja, 
                                          Eesti Ajakirjanike Liidu juhatuse aseesimees 

      Toomas Lumi                 – SEB Eesti Ühispank volitatud esindaja 
      Albina Tammemäe       – Rakvere Gümnaasiumi vene keele ja kirjanduse õpetaja, 
                                                 pedagoog-metoodik 
      Paul-Eerik Rummo       – Riigikogu liige  
      Natalja Akimova          – Tallinna Tõnismäe Reaalkooli vene keele  
                                                ja kirjanduse õpetaja 
      Anneli Oidsalu              - Tallinna Prantsuse Lütseumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja 

Olga Burmakina           - Kultuuriministeeriumi peaspetsialist 
Mare Muik                    -  Rakvere Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse vanemõpetaja 
Leino Lepp                    - Haridus –ja Teadusministeeriumi rahvusvähemuste hariduse                    
                                         osakonna nõunik 
Josif Kats                       - Ajaleht Molodjož Estonii ajakirjanik 
 
8. Võitjatest teavitamine 

Võitjate nimed avaldatakse Rahvastikuministri büroo (www.rahvastikuminister.ee) 

 ja Minu Riik koduleheküljel (www.minuriik.ee) ja meedias  kodanikupäevaks 26. 
novembriks 2007. Võitjatega võetakse ühendust individuaalselt ja nad kutsutakse auhindade 
kättesaamiseks kodanikupäevavastuvõtule Tallinnasse. 

 
 

 
 
 
 
 


