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Transpordiameti ohutusalase auhinna isikute tunnustamise statuut

Käesolev statuut kehtestab Transpordiameti poolt välja antava valdkondade 
ülese ohutusalase auhinna määramise korra.       

Transpordiameti ohutusalase auhinna eesmärk on väärtustada ning avaldada 
tunnustust isikutele ja organisatsioonidele, kes on isikliku eeskuju, tööalase või 
ühiskondliku tegevusega silma paistnud ohutusalase tegevuse korraldamise või 
arendamisega.

Alljärgnevates kategooriates tunnustatakse auhinnaga kuni 30 isikut, organisatsiooni 
või sündmust:

 Aasta vastutustundlik organisatsioon – üleriigiline (1).
 Aasta eeskuju – üleriigiline (1). 
 Aasta innovatsioon liiklusohutuses – üleriigiline (1).
 Aasta innovatsioon merendusohutuses – üleriigiline (1).
 Aasta innovatsioon lennundusohutuses – üleriigiline (1).
 Koostööpartneri auhind liiklusohutuses – üleriigiline (1).
 Koostööpartneri auhind merendusohutuses –  üleriigiline (1).
 Koostööpartneri auhind lennundusohutuses – üleriigiline (1).
 Aasta ohutussündmuse auhind– üleriigiline (1).
 Aasta õpetaja auhind – paikkondlik (3) (lasteaedade ja koolide õpetajad, 
 autokoolide õpetajad, liikluskoolitajad ja noorsootöötajad, õppejõud).
 Aasta vabatahtlik liiklusohutuses –  üleriigiline (1).
 Aasta vabatahtlik merendusohutuses – üleriigiline (1).
 Aasta vabatahtlik lennundusohutuses – üleriigiline (1).

Isikut või organisatsiooni, kellele on Transpordiameti ohutusalane auhind omistatud antud 
aastale eelneva kolme aasta jooksul, ei saa teistkordselt samas kategoorias tunnustada. 



Kandidaadid:

Vastutustundliku organisatsiooni auhinna saaja: 
- väärtustab oma ettevõttes töötajate ohutut liikluskäitumist;
- on oma ohutusalaste tegevusega eeskujuks teistele ettevõtetele (nt on loonud 
  töötajatele tingimused ohutuks ja mitmekesiseks liiklemiseks, võimaldanud koolitusi jms);
- algatatud ohutusalane tegevus on jätkusuutlik.

Aasta eeskuju auhinna saaja: 
- silmapaistev aastatepikkune tegevus ja/või töö on kaasa aidanud transpordiohutuse arengule; 
- on silma paistnud innustunud ja sihipärase ohutusalase tegevusega; 
- on eeskujuks teistele inimestele.

Aasta innovatsiooni auhinna saaja:  
- on ootamatu, erakordne või innovaatiline idee liiklusohutusalase probleemi lahendamisel;
- on silmapaistev tulemus või lähenemisviis mingi liiklusohutusalase uurimuse või projekti 
  läbiviimisel; 
- on tegevus, toode, ideelahendus või andmekasutus, mis on leidnud ühiskonnas kajastamist 
  või laialdast kasutamist. 

Koostööpartneri auhinna saaja:  
- on oma tegevusega oluliselt kaasa aidanud Transpordiameti liiklusohutus- ja 
  liiklusharidusalaste/ohutusalaste eesmärkide saavutamisele;
- on algatanud koostöö organisatsioonide, eraettevõtete, üksikisikute, kohalike omavalitsuste 
  või riiklikul tasandil; 
- algatatud koostöö on oluline Transpordiameti ohutuse valdkondade arendamisel ja on silma 
  paistnud innovaatilisusega;
- algatatud koostöö on pikaajaline ja jätkusuutlik. 

Aasta ohutussündmuse auhinna saaja:  
- ohutussündmus (üritus, ürituste sari, tegevus, projekt jne) on kaasa aidanud Transpordiameti, 
  kohaliku omavalitsuse või maakondliku ohutusprogrammi eesmärkide elluviimisele; 
- ohutussündmus on kaasa aidanud paikkonna ohutumaks muutmisele ja kogukonna 
  ohutusalase teadlikkuse tõusule;
- ohutussündmus on silma paistnud uuenduslikkusega ning mõjutanud valdkonna arengut 
  paikkonnas (kohalikus omavalitsuses, maakonnas, regioonis).  



Aasta õpetaja auhinna saaja (lasteaedade ja koolide õpetajad, autokoolide õpetajad ja 
liikluskoolitajad ning noorsootöötajad, õppejõud) 3 auhinda paikkonnast ehk 12 auhinda kokku):  

- on oma käitumisega eeskujuks;
- on kaasa aidanud laste ja noorte haridusalase tegevuse arendamisele;
- on läbi uuenduslike ohutusalaste ürituste ja projektide parendanud liiklejate käitumuslikke 
  hoiakuid; 
- on välja töötanud õppevahendid või koolitusprogrammid, mis on kasutusele võetud 
  maakondlikul, regionaalsel või üleriigilisel tasandil.

Vabatahtliku auhinna saaja:
- on vabatahtlikuna panustanud paikkonna ohutus- ja haridus alasesse tegevustesse;
- on kaasa aidanud ohutut liiklemist väärtustava kogukonna kujundamisele;
- on läbi ohutusalaste tegevuste ja projektide toetanud ning suunanud paikkonna 
 (kohaliku omavalitsuse, maakonna, regiooni) elanike liikluskäitumuslikke hoiakuid;
- on oma käitumisega liikluses eeskujuks. 

Transpordiameti ohutusalase auhinna kandidaate võivad esitada kõik Eesti Vabariigi asutused, 
ettevõtted, organisatsioonid ja üksikisikud, täites ettepaneku ankeedi, mille leiab Transpordiameti 
koduleheküljelt https://transpordiamet.ee/ohutusalane-auhind
Ettepanekus palume põhjendada, miks peaks antud inimest, organisatsiooni või sündmust 
tunnustama. Ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 20. oktoobril 2022. 
Hiljem saabunud ettepanekuid ei arvestata.

Transpordiameti poolt moodustatud komisjon valib välja tunnustuse pälvivad isikud, 
organisatsioonid ja sündmused, mis on kooskõlas statuudis kategooriale esitatud nõuetega. 
Põhjendatud juhul võib komisjon Transpordiameti ohutusalase auhinna mõnes kategoorias 
jätta välja andmata ja/või erandjuhul määrata eriauhinna.

Transpordiameti ohutusalased auhinnad antakse üle Transpordiameti pidulikul vastuvõtul 
8. detsembril 2022. Auhinna saajaid informeeritakse isiklikult ning teade Transpordiameti 
ohutusalaste auhindade määramise kohta avaldatakse Transpordiameti koduleheküljel 
www.transpordiamet.ee, üleriiklikus meedias ja www.liikluskasvatus.ee leheküljel.  

Transpordiameti ohutusalase auhinna saajatele väljastab Transpordiamet tänukirja 
koos sümboolse meenega.


