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Võttes aluseks SA Võrumaa Arenduskeskuse põhikirja punkti 5.8.11 

 

Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu o t s u s t a b 

 

1. Kinnitada Võru maakonna tegusate kodanike ja ühenduste tunnustamise statuut 

vastavalt lisale 1. 

2. Tunnistada kehtetuks SA Võrumaa Arenduskeskus nõukogu 20. juunil 2018 nr 25 

otsus „Võru maakonna tegusate kodanike ja ühenduste tunnustamise statuudi 

kinnitamine“. 

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest. 
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LISA 1 

SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu 07.10.2022 

 otsuse nr 1-1.1/10 juurde 

 

Võru maakonna tegusate kodanike ja ühenduste tunnustamise statuut 

 

1. Võru maakonna tegusate kodanike tunnustamise eesmärk on tõsta esile inimesi, kes oma 

ühiskondliku tegevusega on olnud eeskujuks ning andud oma panuse Võru maakonna 

kodanikuühenduste tegemistesse, ühendusi, kelle tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne 

ning ettevõtjaid, kes on toetanud kodanikuühiskonda. 

 

2. Aunimetuste andmist korraldab SA Võrumaa Arenduskeskus (edaspidi arenduskeskus). 

 

3. Esitatud kandidaat peab vastama vähemalt ühele statuudis välja toodud kriteeriumile.  

3.1. Võru maakonna tegusa kodaniku tunnustuse saaja:  

3.1.1. omab kogukonnas olulist rolli kas mõtete või tegudega;  

3.1.2. on panustanud piirkonna arengusse;  

3.1.3. on aktiivne ja koostööaldis;  

3.1.4. on kogukonda ühendav;  

3.1.5. on panustanud vähemalt ühe vabaühenduse töösse. 

 

3.2. Võru maakonna silmapaistva ühenduse tunnustuse saaja:  

3.2.1. tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne;  

3.2.1. on teistele ühendustele eeskujuks;  

3.2.2. on oluliselt aidanud kaasa erinevate sektorite tulemuslikule koostööle. 

 

3.3. Kodanikuühiskonda toetanud ettevõtte/ettevõtja tunnustuse saaja:  

3.3.1. on toetanud vabaühenduste tegevust rahaliselt või mõnel muul moel; 

3.3.2. on loonud, hoidnud ja/või innustanud koostööd era- ja mittetulundussektori vahel. 

 

4. Inimene, keda tunnustatakse on panustanud kodanikuühiskonda ja on Võru maakonnaga 

seotud. Tunnustamisest jäävad välja üleriigilise tähtsusega poliitikud ja korraldava 

organisatsiooni töötajad. Tunnustajaks võib olla nii isik kui organisatsioon. 

 

5. Tunnustuse andmise ettepanekud esitatakse arenduskeskuse juhatuse liikme poolt 

kinnitatud ettepaneku vormil, mida on võimalik esitada arenduskeskuse meiliaadressile 

arenduskeskus@vorumaa.ee, paberkujul arenduskeskuse postiaadressile või täites taotluse 

arenduskeskuse veebilehel. Ettepanekus märgitakse inimese või organisatsiooni nimi, 

kontaktandmed, lühike iseloomustusja tunnustamise põhjendus. 

 

6. Tunnustuse andmise otsustamiseks moodustab arenduskeskuse juhatus vähemalt seitsme 

liikmelise komisjoni, kuhu kuuluvad Võrumaa Arenduskeskuse, Võrumaa Partnerluskogu, 

Piiriveere Liidri, Võru Instituudi, Setomaa Liidu, Eesti Kodanikuajakirjanduse Seltsi ja 

kohalike omavalitsuste esindajad.  

 

7. Tunnustuse andmise otsustab komisjon lähtuvalt esitatud kandidaatidest. Komisjonil on 

õigus omistada tunnustatutele täiendavaid aunimetusi (nt loovuse sütitaja, kogukonna vedur, 

Võru maakonna uuendaja, säravaim tegu jmt).  

 

8. Tunnustamise ettepanekute esitamise tähtajad teatatakse arenduskeskuse ja maakondlikes 

infokanalites.  

 

9. Tunnustused koos meene ja tänukirjaga antakse üle pidulikult tunnustamisüritusel. 

 

10. Kõigi tunnustuse saajate nimed avaldatakse arenduskeskuse kodulehel. 
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