EESTI SPORDISELTS KALEV ELUTÖÖPREEMIA KORD
1. ÜLDOSA
Käesolev Eesti Spordiseltsi Kalev (edaspidi ESS Kalev) elutööpreemia kord on koostatud ESS Kalev põhikirja § 7
lõige 1 punkti 2 alusel, mille korral võib autasustada ja esitada autasustamiseks oma liikmeid, anda välja auhindu
(ka rahalisi), tunnistusi ja diplomeid. Elutööpreemia andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada tunnustust
kalevlasele tema pikaaegse tulemusliku töö ja tegevuse eest.
2. ELUTÖÖPREEMIA MÄÄRAMINE
2.1. ESS Kalev elutöö preemia (edaspidi preemia) määratakse tunnustusena füüsilisest isikust kalevlasele (treener,
sportlane, spordiaktivist, kohtunik jt), kelle aastatepikkune tegevus on kalevlaste ja laiema avalikkuse poolt
kõrgelt hinnatud ning kelle kogu elutöö on positiivselt mõjutanud ESS Kalevi arengut ja mainet.
2.2. Igal aastal määratakse üks preemia. Preemiaga kaasneb ESS Kalevi aukiri ja ESS Kalevi volikogu poolt
määratud ühekordne rahaline ergutus või hinnaline kingitus. Rahalise ergutuse suurus või hinnaline kingitus
määratakse ESS Kalevi juhatuse ettepanekul volikogu otsusega. Preemia saaja nimi avalikustatakse ESS
Kalevi kodulehel.
2.3. Ettepaneku preemia kandidaadi kohta võivad ESS Kalevi juhatusele teha kõik spordiseltsi liikmes-klubid
oma juhatuse poolt vastu võetud otsuse alusel, kuid mitte hiljem kui jooksva aasta 15.aprill.
2.4. Ettepanekus peavad sisalduma:
2.4.1. esitaja nimi ja kontaktandmed;
2.4.2. esitatava kandidaadi nimi ja kontaktandmed;
2.4.3. esitamise põhjendus ja teenete loetelu.
2.5. ESS Kalevi juhatus ja ESS Kalevi Veteranide Ühendus valivad esitatud kandidaatide hulgast sobivad ja
esitavad ettepanekud ESS Kalevi volikogule hiljemalt kaks nädalat enne ESS Kalevi aastapäeva üritust.
2.6. Preemia määrab volikogu oma otsusega. Otsus langetatakse ESS Kalevi juhatuse poolt õigeaegselt esitatud
kandidaatide hulgast volikogu poolthäälte enamusega. Vajaduse korral võidakse hääletus läbi viia
kahevoorulisena, kusjuures kahevoorulisena toimub hääletamine ainult sellisel juhul, kui esimeses voorus
enim hääli kogunud kandidaadid said hääli võrdsel arvul. Kui teises hääletusvoorus koguvad kandidaadid
taas võrdse arvu hääli, antakse preemia neist vanimale.
2.7. Elutööpreemia andmisega kaasneb Kalevi auliikme staatus.
2.8. Elutööpreemia antakse välja üks kord isiku kohta.
2.9. Elutööpreemia laureaatide kohta peetakse registrit.
2.10. Põhjendatud kaalutlustel võib volikogu jätta preemia välja andmata.
3. ELUTÖÖPREEMIA ÜLEANDMINE
3.1. Preemia antakse laureaadile üle ESS Kalevi aastapäeva üritusel.
3.2. Kui preemiaga kaasneb ühekordne rahaline ergutus, siis see kantakse preemia saaja kontole 14 päeva jooksul
peale preemia üleandmist.

