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Lääne-Virumaa tervisedendajate ja tervisedenduse valdkonda panustajate tunnustamise
statuut
1. Eesmärk
Konkursi eesmärk on tunnustada inimesi, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on
olnud eeskujuks, silmapaistvalt panustanud maakonnas inimeste tervise parendamisse ja
väärtustamisse ning edendanud valdkonda paikkonna tasandil.
2. Kandidaatide esitamise kategooriad
2.1 „Lääne-Virumaa aasta tervisedendaja”
Eesmärk väärtustada ning avaldada tunnustust ühele või mitmele isikule, kes oma tegevusega
on silma paistnud maakondliku tervise edendamise valdkonna arendamisel.
Kandidaadiks võib olla isik(ud), kelle tegevus on kaasa aidanud Lääne-Virumaa tervisedenduse
arengule ja tervislike eluviiside kujundamisele; kujundanud ja väärtustanud tervisesõbralikku
elukeskkonda maakonnas; taganud tervisedenduslike tegevuste järjepidevuse.
2.2 „Lääne-Virumaa aasta tervisetegu”
Eesmärk väärtustada ja avaldada tunnustust terviseteadlikkust tõstvatele ja tervislikke eluviise
edendavatele tegevustele.
Kandidaat võib olla tervise- ja/või turvalisuse arendamisele suunatud tegevus, algatus, üritus
või elluviidud projekt Lääne-Viru maakonnas.
2.3 „Lääne-Virumaa aasta tervisesõbralik organisatsioon”
Eesmärk väärtustada ja tunnustada ühte või mitut Lääne-Virumaa organisatsiooni/ettevõtet, mis
on oma tegevusega kaasa aidanud maakondliku tervise edendamisele ja valdkonna
arendamisele.
Kandidaat võib olla Lääne-Viru maakonnas tegutsev organisatsioon või ettevõte, mis on kaasa
aidanud tervisedenduse arengule, jätkusuutlikkuse tagamisele ja/või tervislike eluviiside
kujundamisele paikkonnas.
3. Ettepanekute esitamine
3.1 Kandidaate võivad esitada üksikisikud, asutused ja organisatsioonid, kohalikud
omavalitsused jt.
3.2 Lääne-Viru maakonna tervisenõukogul on õigus välja kuulutada konkurss ühes või mitmes
kategoorias.
3.3 Kandidaadiks võib esitada isikuid, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse ning
organisatsioone ja/või silmapaistvamaid algatusi, millel on oluline mõju tervislike eluviiside
kujundamisel paikkonnas ning turvalise ja tervisesõbraliku elukeskkonna väärtustamisel.

3.4 Kandidaadi esitamiseks tuleb ajavahemikul 1. oktoober kuni 31. oktoober täita
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) kodulehel vastav elektrooniline vorm.
3.5 Hilinenult esitatud ettepanekuid ei arvestata.
4. Ettepanekute menetlemine
4.1 VIROL-i büroo koondab kõik ettepanekud ja esitab need menetlemiseks Lääne-Viru
maakonna tervisenõukogule.
4.2 Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu teeb otsuse hiljemalt jooksva aasta 10. novembriks
ning valib välja kandidaadi(d), kes esitatakse VIROL-i juhatusele kinnitamiseks.
4.3 VIROL-i juhatuse poolt kinnitatud „Lääne-Virumaa aasta tervisedendaja” kandidaat
esitatakse tunnustamiseks Sotsiaalministeeriumile.
4.4 Väljaantava auhinnafondi suuruse otsustab Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu igaaastaselt.
4.5 Põhjendatud kaalutlustel võib VIROL, Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu ettepanekul,
jätta tunnustuse välja andmata.

