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Vägivallaennetuse tunnustusauhinna statuut

Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 3 alusel kehtestan käesoleva vägivallaennetuse
tunnustusauhinna statuudi (edaspidi statuut).
§ 1. Üldsätted
(1) Vägivallaennetuse tunnustusauhinnaga (edaspidi auhinnaga) tunnustatakse isikuid, kes on oma
algatuse, käitumise või muu tegevusega möödunud aasta jooksul märkimisväärselt panustanud
vägivallaennetusse Eestis.
(2) Auhind antakse välja märkimisväärse vägivallaennetuse eest ühes või mitmes kategoorias:
(1) vägivalla-alase teadlikkuse tõstmise eest ühiskonnas;
(2) vägivallaohvrite abistamise ja toetamise eest;
(3) vägivalla toimepanijatega tegelemise eest;
(4) muu panuse eest vägivallaennetuses.
(3) Auhind on mitterahaline. Auhind hõlmab tänukirja ja meenet.
(4) Auhinda annab välja Justiitsministeerium koostöös Vabariigi Presidendi Kantseleiga üks kord
aastas.
§ 2. Konkursi väljakuulutamine ja auhinna andmise ettepanek
(1) Teade konkursi väljakuulutamise, avalduste esitamise tähtaja ja muude tingimuste kohta
avaldatakse ministeeriumi veebilehel. Justiitsministeerium võib teate konkursi toimumisest
avaldada täiendavalt ka teistes meediakanalites.
(2) Igaühel on õigus esitada Justiitsministeeriumile ettepanek auhinna andmiseks. Iseennast auhinna
kandidaadiks esitada ei saa.
(3) Ühe isiku poolt esitatavate kandidaatide arv ei ole piiratud.
(4) Auhinna kandidaadi esitamiseks tuleb koostada vabas vormis põhjendatud ettepanek ja saata see
digitaalselt allkirjastatuna Justiitsministeeriumi e-posti aadressil info@just.ee konkursi teates
märgitud ajaks.
(5) Ettepanek peab sisaldama:
1) Kandidaadi ees- ja perekonnanime või juriidilise isiku nime või algatuse nimetuse;
2) Kandidaadi kontaktandmeid;
3) Lühikest põhjendust, mille eest kandidaat esitatakse;
4) Ettepaneku esitaja(e) kontaktandmeid.
§ 3. Hindamise kord ja kandidaatide kinnitamine

(1) Auhinna kandidaatide seast silmapaistvaimate valimiseks moodustatakse Justiitsministri
käskkirjaga nõuandva õigusega hindamiskomisjon. Hindamiskomisjon vaatab läbi ja hindab
auhinna kandidaatide osas Justiitsministeeriumile tehtud ettepanekuid ning teeb justiitsministrile
omapoolse põhjendatud ettepaneku auhinna kandidaatide käskkirjaga kinnitamiseks ja auhinna
määramiseks lähtudes statuudis toodud kriteeriumitest.
(2) Hindamiskomisjoni poolt hindamise kriteeriumiteks on esitatava kandidaadi vägivallaennetuse
alase tegevuse:
1) uudsus, ja/või
2) lähtumine parimast rahvusvahelisest praktikast, ja/või
3) laiahaardelisus (sh mitmeid sihtrühmi hõlmav), ja/või
4) märkimisväärne panus senisele Eestis tehtavale vägivallaennetusele.
(3) Auhinna andmise otsustab justiitsminister käskkirjaga. Teade valituks osutunud kandidaatide
kohta avaldatakse autasude üleandmise päeval Justiitsministeeriumi kodulehel ja teistes
meediakanalites.
(4) Auhinda ei anta isikule:
1) kellel on kehtiv karistus tahtlikult toimepandud vägivallakuriteo eest või kes on kohtueelse
uurimise või kohtu all süüdistatuna vägivallakuriteos, või
2) kelle käitumine või avalik sõnakasutus on olnud muul moel vääritu ja mille tõttu ei pea komisjon
põhjendatuks või sobivaks isikut ministrile auhinna kandidaadiks esitada.
(5) Auhinna andmata jätmist ei pea põhjendama.
§ 4. Auhinna äravõtmine ja tagastamine
(1) Justiitsminister võib oma algatusel või hindamiskomisjoni ettepanekul otsustada isikult auhind ära
võtta, kui ilmneb, et auhinna taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid või kui
auhinna andmise otsuse ajahetkel esines auhinna andmist välistav asjaolu, mis saab komisjonile
teatavaks auhinna andmise järgselt või kui auhinna saaja suhtes esineb üks või mitu § 3 lõikes 4
kirjeldatud asjaolu.
(2) Auhind, mis on isikult käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel ära võetud, tuleb tagastada
Justiitsministeeriumile.
§ 5. Käskkirja kehtetuks tunnistamine
Tunnistan kehtetuks justiitsministri 03.10.2017. a käskkirja nr 89 „Vägivallaennetuse tunnustusauhinna
statuut“.
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