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Vägivallaennetuse tunnustusauhinna statuut 
 
 
Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lg 1 p 3 ja Vabariigi Valitsuse 27.02.2015 korraldusega nr 100 
„„Vägivalla ennetamise strateegia 2015‒2020“ ja selle rakendusplaani aastateks 2015‒2018 
heakskiitmine“ heaks kiidetud „Vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015-2020“ alusel. 
 
 
§ 1. Üldsätted 
(1) Vägivallaennetuse tunnustusauhinnaga (edaspidi auhinnaga) tunnustatakse isikuid või isikute 

gruppi, kes on oma algatuse, käitumise, suhtumise või muu tegevusega möödunud aasta jooksul 
oluliselt panustanud vägivallaennetusse Eestis.  
 

(2) Auhind antakse välja märkimisväärse ennetusalase tegevuse eest ühes või mitmes kategoorias:   
(1) vägivalla-alase teadlikkuse tõstmise eest ühiskonnas; 
(2) vägivallaohvrite abistamise eest; 
(3) vägivalla toimepanijatega tegelemise eest;  
(4) muu olulise panuse eest vägivallaennetuses.  
 

(3) Auhinda annab välja Justiitsministeerium koostöös Vabariigi Presidendi Kantseleiga. 
 

§ 2. Kandideerimise tingimused  
(1) Auhinna kandidaate saavad esitada kõik üksikisikud ja organisatsioonid, sh vabaühendused, riigi- 

ja/või kohaliku omavalitsuse asutused ja ettevõtted. Iseennast auhinna kandidaadiks üles seada 
ei saa. Ühe isiku või organisatsiooni poolt esitatavate kandidaatide arv ei ole piiratud.  
 

(2) Kandidaadid peavad olema:  
1) Eestis elavad või resideeruvad füüsilised isikud; 
2) Eestis registreeritud või tegutsevad juriidilised isikud; 
3) Eestis tegutsevad kollektiivid, seltsid. 

 
(3) Auhinna kandidaadi esitamiseks tuleb saata kirjalik vabas vormis ettepanek Justiitsministeeriumile 

e-kirja teel (info@just.ee) 20. aprilliks. Ettepanek peab sisaldama:  
 

1) Kandidaadi ees- ja perekonnanime või juriidilise isiku nime; 
2) Lühikest põhjendust, mille eest isik auhinna kandidaadiks esitatakse; 
3) Ettepaneku esitaja nime, sünniaega/isikukoodi või registrikoodi, elukohta või asukohta ja 

kontaktandmeid; 
4) Ettepaneku tegemise kuupäeva ja ettepaneku esitaja allkirja.  

 
(4) Auhinda ei anta isikule, kellel on kehtiv karistus tahtlikult toimepandud vägivallakuriteo eest või 

kes on kohtueelse uurimise või kohtu all süüdistatuna vägivallakuriteos. 
 
§ 3. Hindamise kord 
(1) Auhinna kandidaatide ettepanekud vaatab läbi ja teeb otsuse Justiitsministeeriumi juurde 

justiitsministri käskkirjaga moodustatud komisjon.  
 
(2) Hindamise kriteeriumiteks on uudsus, parimast rahvusvahelisest praktikast lähtuv või 

laiahaardeline lähenemine vägivallaennetusele ja täiendav panus senisele Eestis tehtavale 
ennetustööle.  
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(3) Auhinna andmise otsus vormistatakse komisjoni ettepaneku alusel justiitsministri käskkirjaga. 
 
§ 4. Auhind ja selle kätteandmine 
(1) Auhind hõlmab tänukirja ja meenet. Auhind võib olla rahaline või mitterahaline. 

 
(2) Auhind antakse üle kord aastas. 

 
(3) Auhind antakse üle pidulikult. 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
 
Urmas Reinsalu 
 
 
 
 
 


