LÄÄNEMAA PARIMA KODANIKUÜHENDUSE TIITLI STATUUT

1. Konkursi korraldaja
Konkursi korraldab ja tiitli Läänemaa parim kodanikuühendus annab välja Sihtasutus Läänemaa
(edaspidi SAL).
2. Konkursi eesmärk
Selgitada välja seltsing, mittetulundusühing või sihtasutus, kes on 2019. aastal silma paistnud
kohaliku elu edendamisega; kes on ellu viinud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ja muid
kogukonda elavdavaid ja abistavaid projekte; on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja
omavalitsusega ning on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas.
3. Kandidaatide esitamine
3.1. Kandidaate parima kodanikuühenduse tiitlile võivad esitada kõik kodanikud ning
organisatsioonid.
3.2. Esildised koos ettepaneku põhjendustega esitatakse konkursi komisjonile 12.
novembriks 2019 e-maili teel aadressile info@laanemaa.ee või posti teel (SA
Läänemaa, Karja tn 27, Haapsalu 90502).
4. Kandidaadi esitamise ettepanek ja põhjendus
4.1. Kandidaat esitatakse selleks ettenähtud vormi alusel, mis on kättesaadav SA Läänemaa
kodulehel.
4.2. Ettepanek ühenduse esitamisel parima kodanikuühenduse tiitlile peab sisaldama
alljärgnevat:
4.2.1.kandidaadi nimi või nimetus;
4.2.2.kandidaadi esindaja nimi ja kontaktandmed;
4.2.3.ettepaneku esitaja nimi;
4.2.4.ettepaneku esitaja kontaktandmed;
4.2.5.ettepaneku esitamise kuupäev ja allkiri.
4.3. Kandidaadiks esitamise põhjendus peab sisaldama kandidaadi silmapaistvaid
saavutusi kohaliku elu arengule kaasaaitamisel (korraldatud üritused, kogukonda
elavdavad projektid). Kandidaat peaks olema koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate
ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas.
5. Tiitli saaja otsustamine
5.1. Läänemaa aasta parima kodanikuühenduse tunnustamise komisjon (edaspidi komisjon)
valib laekunud ettepanekute põhjal aasta parima kodanikuühenduse, keda
tunnustatakse novembrikuus maakondlikul pidulikul üritusel.
5.2. Komisjoni moodustab ja selle esimehe määrab SAL juhataja oma korraldusega.
5.3. Komisjon on 8-liikmeline.
5.4. Komisjoni tegevust korraldab komisjoni esimees, komisjoni töövorm on koosolek.
5.5. Komisjon edastab SAL juhatajale oma ettepanekud tunnustamise andmiseks novembri
teises pooles.
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5.6. SAL juhataja teeb korralduse tunnustamise andmise kohta kolme (3) tööpäeva jooksul
komisjoni ettepanekute saamisest.
5.7. Komisjon avalikustab SAL juhataja korralduse tunnustamise andmise kohta SAL
veebilehel.
6. Tiitli üleandmine
Läänemaa parim kodanikuühenduse tunnustamise komisjon (edaspidi komisjon) valib laekunud
ettepanekute põhjal aasta kodanikuühenduste projekti või teo, mille ellu viinud ühendust
tunnustatakse novembrikuus maakondlikul pidulikul üritusel.
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