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Konkursi „Jõgevamaa tervisedendaja tunnustamine“ läbiviimise kord 

 

 

1. Üldsätted 

1.1. Konkursi eesmärk on tunnustada olulise tähtsusega tegu, asutust või inimest, kes on 

mõjutanud või kelle tegevus ja eeskuju on lõppeval aastal enim positiivselt mõjutanud 

maakonna elanike tervist ja elukvaliteeti. 

1.2. Tunnustust jagatakse järgmistes kategooriates: 

1.2.1 Jõgevamaa Tervisedendaja; 

1.2.2 Jõgevamaa Tervist Edendav Organisatsioon; 

1.2.3 Jõgevamaa Tervist Edendav Tegu. 

1.3. Konkursi korraldab üks kord aastas Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 

(SA JAEK). 

1.4. Teade konkursi läbiviimise ning vajadusel tervisenõukogu poolt määratud täiendava 

kategooria ja tunnustamisel arvestatavate prioriteetsete tegevusvaldkondade kohta avaldatakse 

SA JAEK pressiteates. „Konkursi „Jõgevamaa Tervisedendaja tunnustamine“ läbiviimise kord“ 

avaldatakse koos konkursi läbiviimise teatega SA JAEK veebilehel ning maakonna 

tervisenõukogu koostööpartnerite meililistides. 

 

2. Konkursi tingimused 

2.1. Kandidaatide konkursile esitamise õigus on kõigil avalik- ja eraõiguslikel juriidilistel ning 

füüsilistel isikutel. 

2.2. Ettepanek kandidaadi konkursil osalemiseks esitatakse käesoleva korra lisas toodud 

blanketil SA JAEKile kas paberkandjal aadressil Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn või 

elektrooniliselt aadressil arendus@jaek.ee  ja see peab sisaldama alljärgnevaid andmeid: 

- esitaja nimi ja kontaktandmed; 

- konkursile korra punkti 1.2.3 alusel esitatud kandidaadi tervist edendava teo lühikirjeldus ja 

põhjendus ning korra punktide 1.2.1 ja 1.2.2 alusel esitatud kandidaadi tegevuse lühikirjeldus 

ja põhjendus, miks kandidaat väärib tunnustust. Ettepanekule võib lisada kandidaati 

iseloomustavaid lisamaterjale (fotod, artiklid jne). 

2.3. Hinnatakse kandidaadi tegevusi või algatusi maakonna elanike tervise ja elukvaliteeti 

parandamiseks tervisenõukogu poolt määratud kalendriaastal. 
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3. Konkursi läbiviimine 

3.1. Konkursi „Jõgevamaa tervisedendaja tunnustamine“ läbiviimist korraldab ja esitatud 

kandidaate hindab SA JAEK juurde moodustatud tervisenõukogu. 

3.2. Tervisenõukogul on õigus: 

3.2.1 määrata uus tunnustamiskategooria või kategooriale prioriteetne tegevusvaldkond; 

3.2.2 taotlusest erineva nimetuse omistamiseks; 

3.2.3 ühes kategoorias mitme kandidaadi tunnustamiseks; 

3.2.4 sobivate kandidaatide puudumisel jätta auhind või auhinnad välja andmata. 

3.3. Nõukogul on õigus algatada tervist edendava teo ning tervisedendaja ja asutuse 

tunnustamismenetlust ka juhul, kui vastavat ettepanekut esitatud ei ole. 

3.4. Nõukogu taotluste hindamistulemused protokollitakse ning nõukogu otsustab kandidaatide 

tunnustamise. 

 

4. Tunnustamine 

4.1. Konkursi võitjaid tunnustatakse rahalise preemia, aukirja ja meenega. 

4.2. Autasud antakse üle maakondlikul tänuüritusel. 


