
KUNSTIKONKURSS SAUE VALLA ÕPILASTELE 2021 

MEDITSIIN TÄNAPÄEVAL 

 

Kunstikonkursile „Meditsiin tänapäeval“ ootame osalema kõiki kunstihuvilisi 

Saue valla noori vanuses 7-18 aastat. Konkursi tööde esitamise tähtaeg on 

30.04.2021. 

Meditsiinil on tähtis osa meie elus. Kõigil meil on kokkupuuteid meditsiiniga: 

kes on kasutanud perearsti abi, käinud hambaarsti juures, käinud vaktsineerimas 

või koguni viibinud EMOs või haiglas ravil. Võib-olla on kellelgi unistus saada 

medõeks, arstiks, töötada tulevikus parameedikuna kiirabi meeskonnas või 

hoopis saada teadlaseks ja arendada meditsiiniteadust. 

Siin on inspiratsiooniks ka mõned teemalahendused: 

 Käisin arsti juures 

 Elupäästja kiirabi 

 Arstid muutuvas maailmas. Mida nad suudavad teha patsiendi tervise 

heaks ja mida võiks tulevikus?  

 Laboratoorium, unistuste töökoht 

Leia oma ideedele sobiv kunstiline lahendus, maali või joonista oma kogemustest 

või unistustest. 

Tööd võivad olla erinevates tehnikates ja sulle sobiva formaadiga. Töö tuleb 

saata hiljemalt 30.04.2021 aadressile:  

Saue Gümnaasium 

„Meditsiin tänapäeval“ 

Nurmesalu 9, Saue 

76506, Saue 

Palume võimalusel saata kõik ühe kooli tööd korraga. 



Võid töö ka ise kohale tuua ja jätta valvelauda. Pane ka siis tööd ümbrikusse ja 

lisa märksõna.  

Tingimused:  

 Iga osaleja võib konkursile esitada kuni kaks tööd. 

 Töö peab olema ühepoolne, paksemal paberil.  

 Töö pealkiri, autori nimi, vanus,  kontaktandmed (e-post, telefon), kooli 

nimi ja kunstiõpetaja nimi tuleb kirjutada töö tagaküljele. Soovituslik on 

kasutada selleks lisapaberit, mis on töö taha kleebitud.  

 Hindamisele pääsevad ainult need tööd, mis on saabunud hiljemalt 

30.04.2021.  

 Osaleja annab esitatud tööga konkursi korraldajale üle õigused seda tööd 

avalikus ruumis tasuta kasutada, sh avaldada trükis, veebis, ülesse panna 

näitustel. 

 Võistlusele esitatud tööd/töid autorile ei tagastata. Soovi korral tuleb ise 

ühendust võtta.  

 Keelatud on oma tööd/töid enne võistluse lõppu internetis avaldada. 

 

Töid hinnatakse  viies vanusegrupis: 

 I grupp 7-8 aastased 

 II grupp 9-10 aastased 

 III grupp 11-12 aastased 

 IV grupp 13-15 aastased 

 V grupp 16-18 aastased 

Vanusegruppide parimad tööd selgitab välja žürii. Võitjad kuulutatakse välja 

hiljemalt 10.05.2021. Võitjatega võetakse ühendust.  

Parimate tööde autoritele auhinnad. 

Täiendav info Heidi Kaldlaur, heidikaldlaur@saue.edu.ee, 517 9117 

mailto:heidikaldlaur@saue.edu.ee

