Juhan Kunderi nimeline Vaimsuse Auhind
STATUUT
Juhan Kunderi nimeline haridus- ja kultuuriselts (edaspidi selts) koos Rakvere
Linnavalitsuse, SA Virumaa Muuseumid ja Lääne-Virumaa Keskraamatukoguga
annavad 2012. aastast alates välja Juhan Kunderi nimelist Vaimsuse Auhinda.
Auhind on asutatud seoses Juhan Kunderi 160. sünniaastapäevaga.
Eesmärk
Lähtudes vajadusest jäädvustada Eesti rahvusliku liikumise suurkuju, mitmekülgse kirja- ja ärkamisaegse koolimehe Juhan Kunderi (1852-1888) mälestust
ning tema tegevust Rakvere haridus- ja kultuurielu edendamisel, asutati Juhan
Kunderi nime kandev Vaimsuse Auhind.
Auhinna eesmärk on ergutada ja tunnustada rahvuskultuuri-, haridus- ja
seltsitegevust Rakveres ja Lääne-Virumaal.
Asutajad ja koostööpartnerid
Asutaja ja korralduslike ülesannete kandja ametlik nimetus on:
MTÜ Juhan Kunderi Selts, Pikk 29, 44307 Rakvere
Info: +372 527 7235 kunderi.rahvakool(ät)mail.ee; www.kunderiselts.eu;
Facebook (FB) Juhan Kunderi Selts
Koostööpartnerid
Rakvere Linnavalitsus linnavalitsus(ät)rakvere.ee
SA Virumaa Muuseumid info(ät)svm.ee
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu lvkrk(ät)lvkrk.ee
Auhindamise käik
Auhind määratakse inimesele, kes viimase kahe aasta jooksul on silma paistnud
tegevustega, milliseid väärtustas kirja- ja koolimees Juhan Kunder. Auhinna
nominente otsitakse valdkondadest, kus Juhan Kunder Rakveres aktiivselt
tegutses: õpetaja, loodusloolane, ajakirjanik, linna volikogu liige, kirjamees
ja kirjandusloolane, seltsitegelane.

 Nominente saavad esitada nii juriidilised kui füüsilised isikud. Nominente
saavad esitada ka auhinna asutaja ja tema koostööpartnerid.
 Ettepanekud koos nominendi tunnustust vääriva tegevuse lühiülevaatega
esitatakse etteantud vormil, mis on leitav seltsi kodulehelt ja FB lehelt.
 Konkurss kuulutatakse välja seltsi kodulehel ja meedias hiljemalt 20
päeva enne taotluste esitamise tähtaega.
 Auhinna määrab seltsi poolt nimetatud viieliikmeline žürii, kuhu kuulub
üks esindaja iga koostööpartneri poolt ning kaks esindajat seltsist. Žürii
esimeheks on seltsi juhataja.
 Zürii arutlemiskäik on konfidentsiaalne ja otsuse kinnitab seltsi juhatus.
 Laureaadi nimi avalikustatakse meedias ja seltsi kodulehel.
 Nominentide puudumisel jäetakse auhind välja andmata.

Auhind
Laureaat kuulutatakse välja hiljemalt 26. detsembriks, Juhan Kunderi
sünniaastapäevaks.
Auhinnafond moodustub seltsi ja teiste koostööpartnerite ühisest panusest.
Vaimsuse auhind võib olla nii rahaline kui esemeline.
Lõpetamine
Vaimsuse Auhinna väljaandmine peatatakse või lõpetatakse seltsi üldkoosoleku
otsusega. Lõpetamisest teavitatakse koostööpartnereid.
Avagu auhinna sisu Juhan Kunderi põhimõte aastast 1882:
„Mina katsun nii palju kui mu jõud kannab, igas eesti asjas kaastööd teha.
Leige ei taha mina millalgi olla ja põlgan igat leiget meest.”
/M. Veskele kirjutatud kiri, Rakverest)/

