
PARIMATE TUNNUSTAMINE TURISMIS 
Statuut  

 
Eesmärk: 

Tunnustada avalikult Saare maakonnas edukalt tegutsevaid turismiettevõtjaid ja -
ettevõtteid, silmapaistvaid isikuid ja projekte, mis aitavad kaasa Saaremaa kuvandi 
tugevdamisele.     
 

Kandidaatide esitamine:  
Kandidaate võivad konkursile esitada eraisikud, ettevõtted ja organisatsioonid. 

 Esitada võib rohkem kui ühe kandidaadi. 
 
Ettepanekute esitamine:  

Ettepanekud palume esitada Google Docs vormi kaudu http://bit.ly/parimate-
tunnustamine-2018 või kirjalikult aadressil MTÜ Visit Saaremaa, Tallinna 2, 
Kuressaare 93819, märgusõnaga „Parimate tunnustamine turismis“. 

 
Kandidaadi esitamise vormis peab olema kirjas järgnev teave: 
 Esitaja andmed:  

● nimi 
● kontaktisik (juhul, kui kandidaadi esitaks on ettevõte) 
● telefon 
● kontaktaadress 

 
 Esitatava kandidaadi andmed:  

● isiku/ organisatsiooni nimi  
● kontaktisik (kui esitatakse organisatsioon/ ettevõte) 
● telefon  
● kontaktaadress  

 
Määrata kategooria, kuhu antud isik, organisatsioon, ettevõte või ettevõtmine 
soovitakse esitada.  
Kirjutada lühike selgitus - põhjendus, miks esitatud kandidaat peaks antud auhinna 
saama ja kuidas kandidaat vastab antud kategooria kriteeriumitele. Põhjenduse 
maksimum pikkus 1 A4.   
Kandidaadi kohta võib esitada lisamaterjale (fotod, artiklid jms). 

 
Võitjate valimine  

Otsuse teeb 7-liikmeline komisjon, mille moodustab MTÜ Visit Saaremaa. 
Organisatsioone ja isikuid, kellele on auhind omistatud, ei saa sama kategooria 
auhinna kandidaadiks uuesti esitada enne kahe aasta möödumist. Nimekirja eelmiste 



aastate võitjate kohta leiad kodulehelt www.visitsaaremaa.ee rubriigist Info -> 
Turismi parimad.  

 
Komisjon jätab endale õiguse vajadusel muuta nominatsiooni kategooriat. Sobivate 
kandidaatide puudumisel on komisjonil õigus vastava kategooria auhinda mitte välja 
anda. 

 
 
Kategooriad:  
 
AASTA TURISMIETTEVÕTE  

Tunnustatakse üle 3 aasta tegutsenud organisatsioone. Kolmas tegevusaasta on 
organisatsiooni arengus sageli kriitiline aeg ning tegutsemist üle kolme aasta saadab 
enamasti pikemaajaline edu. 

 
Hindamisalused: 

● üldine tuntus (tegevus on leidnud kajastamist meedias) 
● koostöö teiste turismiettevõtjatega 
● organisatsiooni maine 
● keskkonna väärtustamine ja säästev kasutamine 
● organisatsiooni jätkusuutlikkus, uuenduslikkus 
● lisandväärtus piirkonnale 

 
AASTA INIMENE TURISMIS  

Auhinna võitja on isik, kelle töö turismivaldkonda panustamisel on paistnud silma. Ta 
on pühendunud ning oma tegevusega on ta toetanud ja aidanud kaasa turismi 
arengule. Ta omab autoriteeti turismitegijate hulgas Saare maakonnas ning Eestis.  

 
Hindamisalused: 

● turismitegijate motiveerija 
● turismiedendaja Saare Maakonnas, kas praktilisel või teoreetilisel tasandil 
● panus Saare maakonna turismimaine tõstmisele koostöös ja üksikisikuna. 

 
ROHELINE ETTEVÕTE/ ETTEVÕTMINE   

Tunnustatakse ettevõtmist, ettevõtet, organisatsiooni või ettevõtjat, kelle või mille 
tegevus on keskkonda väärtustav, propageerib rohelist mõtlemist ning ei suurenda 
ökoloogilist jalajälge.  

 
Hindamisalused:  

● rohelise mõtteviisi propageerimine 
● kohaliku tooraine kasutamine  



● keskkonda säästvate tegevuste rakendamine  
● jätkusuutlikkus  

 
AASTA SÜNDMUS /TEGU/ PROJEKT TURISMIS 

Tunnustatakse ideed, objekti, üritust, võistlust, paketti, marsruuti vms, mis viimase 
aasta jooksul nähtavalt esile tõusnud ning arenenud.  
 
Hindamisalused: 

● teenuse/toote uudsus, originaalsus, vajalikkus (senise puudumise täitmine) 
● toote terviklikkus 
● tuntus (tegevus on leidnud kajastamist meedias) 
● keskkonna väärtustamine ja säästev kasutamine 
● Jätkusuutlikkus 
● lisandväärtus piirkonnale. 

 
AASTA TURISMITURUNDAJA 

Silmapaistev isik, sündmus, organisatsioon, ettevõte, ettevõtmine, kes või mis on 
oma tegevusega suunanud positiivset tähelepanu Saaremaale.  
 
Hindamisalused: 

● lai meediakajastus viimase aasta jooksul   
● leidlik lähenemine turunduses  
● positiivne tähelepanu Saaremaale 

 
 
Kõik täiendavad küsimused oodatud aadressil info@visitsaaremaa.ee 
 
Parimate soovidega  
MTÜ Visit Saaremaa  
www.visitsaaremaa.ee  
 
 

 


