Aunimetuse aasta kodanik statuut ja aunimetuse määramise komisjoni töökord
1.

Üldsätted
Käesolev kord sätestab aunimetuse aasta kodanik (edaspidi aunimetus) andmise
põhimõtted ning aunimetuse andmise korra.
1.1 Aunimetus aasta kodanik on tunnustus, mis antakse igal aastal seoses Eesti Vabariigi
kodanike dokumenteerimise aastapäevaga 26. novembril (edaspidi kodanikupäev) ühele
Eesti Vabariigi alalisele elanikule, kes on antud aastal üleriigiliselt silma paistnud
panusega ühiskonna arengusse või saavutustega, mis aitavad kaasa kodanikuteadvuse ja
ühiskonna sidususe suurendamisele ning ühiskonnaelu edendamisele.

2.

Aunimetuse andmise kord
2.1 Kandidaate aunimetusele võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
2.2 Aunimetuse andmise ettepanek tuleb esitada Kultuuriministeeriumile vähemalt kaks
nädalat enne kodanikupäeva.
2.3 Täpsustatud nõuded kandidaadile tulenevad konkursi motost ja need määratakse igal
aastal konkursiteates.
2.4 Kultuuriministeerium avaldab oma kodulehel konkursiteate aunimetuse kandidaatide
esitamise võimaluse kohta hiljemalt iga aasta 31. oktoobril.
2.5 Aunimetuse andmise ettepanekus märgitakse:
2.5.1 kandidaadi ees- ja perekonnanimi;
2.5.2 kandidaadi sünniaeg;
2.5.3 kandidaadi töökoht ja amet;
2.5.4 kandidaadi esitamise põhjendus ja tema tegevuse seos konkursi motoga;
2.5.5 kandidaadi senised tunnustused;
2.5.6 kandidaadi e-posti aadress ja telefoninumber;
2.5.7 füüsilisest isikust ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, e-posti
aadress ja telefoninumber. Juriidilisest isikust ettepaneku esitaja korral
organisatsiooni nimi, kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja
telefoninumber;
2.5.8 ettepaneku tegemise kuupäev.
2.6 Aunimetuse kandidaate ei avalikustata.
2.7 Aunimetuse saaja määrab kultuuriminister käskkirjaga.
2.8 Aunimetuse saajale antakse aasta kodaniku meene: kunstnik Reti Saksa pronksskulptuur
„Ühiskonna õis“. Skulptuurile kinnitatakse plaat, millele on graveeritud aunimetuse saaja
ees- ja perekonnanimi ning tekst „aasta kodanik“ koos vastava aasta numbriga.
2.9 Aunimetusega kaasneb rahaline preemia, mille määrab kultuuriminister käskkirjaga.

3.

Aunimetuse aasta kodanik määramise komisjon
1(2)

3.1 Kultuuriminister moodustab käskkirjaga vähemalt viieliikmelise nõuandva komisjoni, kes
hindab aunimetuse kandidaate ja teeb kultuuriministrile aunimetuse määramise
ettepaneku. Komisjoni kuuluvad kodanikupäeva korraldavate riigiasutuste ja
kodanikuühenduste esindajad.
3.2 Aunimetuse kandidaatide hindamisel pööratakse eelkõige tähelepanu kandidaadi
positiivsele aktiivsusele ja vastutustundlikule mõjule ühiskonnale tervikuna, samuti
kooskõla konkursiteates esitatud täpsustatud nõuetega.
3.3 Komisjoni töökord
3.3.1 komisjoni töövormiks on koosolek, sh elektrooniline koosolek;
3.3.2 koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees, kes on ka koosoleku juhatajaks;
3.3.3 komisjoni esimees saadab liikmetele tutvumiseks esitatud aunimetuse kandidaatide
nimekirja koos käesoleva käskkirja punktis 2.5 märgitud andmetega vähemalt 3
tööpäeva enne koosoleku toimumist;
3.3.4 koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 5 komisjoni liiget;
3.3.5 komisjon võtab otsuse vastu hääletamise teel lihthäälteenamusega. Häälte võrdse
jagunemise korral kandidaatide vahel on otsustav komisjoni esimehe hääl;
3.3.6 komisjoni otsused protokollitakse.
3.4 Komisjoni teenindab Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakond.
3.5 Komisjoni
koosolekul
osaleb
kommunikatsiooniosakonna töötaja.

hääleõiguseta

Kultuuriministeeriumi

4.

Aasta kodaniku meene antakse üle kodanikupäevaga seotud pidulikul üritusel.

5.

Aunimetuse saaja avalikustatakse Kultuuriministeeriumi kodulehel pärast aunimetuse
üleandmist.
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