
Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu aastaauhinna “ AASTA PARIM” 

STATUUT 

OBJEKT 

Eestis tegutsevad, EHRL liikmete arvates aasta jooksul vabariiklikul või 

piirkondlikul/kohalikul tasemel hotellide ja restoranide äritegevuse edendamisele või 

majandusharu maine tõstmisele enam kaasa aidanud juriidilised või üksikisikud. Antakse 

välja kaks auhinda: parim vabariiklikul ja parim piirkondlikul/kohalikul tasandil. Mõlemad 

auhinnad nimetatakse “EHRL aastaauhind “AASTA PARIM”. Piirkondlik/kohalik tasand ei 

ole seotud ametliku territoriaalse jaotusega. Auhinna saajate valik ei ole piiratud 

tegevusalaga, selleks võib olla ka EHRL liige. 

 

KRITEERIUM 

 Oluline panus Eesti või piirkonna/regiooni hotelli- ja restoranimajandusse pikema 

perioodi vältel või oluline kvantitatiivne või kvalitatiivne hüpe viimase aasta jooksul; 

 Laitmatud töö- ning head tööalased suhted Eesti hotellide ja restoranidega -EHRL 

liikmetega, märgatav suunitlus hotelli- ja restoranimajandusse või selle majandusharu 

maine tõstmisse; 

 Ürituste organiseerimine, mis on aidanud üldtunnustavalt kaasa majandusharu 

äritegevuse edendamisele või maine tõstmisele; 

 Uudsus, originaalsus lähenemisel probleemide lahendamisele, mis on kaasa aidanud 

hotellides ja restoranides teenindustaseme tõstmisele; 

 

PROTSEDUUR 

 Iga EHRL liige esitab aunimetuste saamiseks 1-2 kandidaati Juhatuse poolt vastava 

palve esitamisel näidatud tähtajaks. Kandidaadi esitamine parimaks 

piirkondlikul/kohalikul tasandil ei ole piiratud liikme asukohaga. 

 EHRL Juhatus  valib pakutute hulgast välja kuni 3 enam pakutud kandidaati parimale 

vabariiklikul tasandil ja kuni kolm enam pakutud kandidaati parimale 

piirkondlikul/kohalikul tasandil.  Juhatus võib ka ise kandidaate välja pakkuda 

põhjendades oma otsust; 

 EHRL Juhatus saadab kõigile liikmetele välja valitud kandidaatide nimed, millest iga 

liige valib välja ühe kummalgi tasandil; 

 Aunimetus antakse kandidaatidele, kes said liikmete poolt kõige rohkem poolthääli. 

Võrdsete poolthäälte arvu korral otsustab aunimetuse saaja Juhatus 

lihthäälteenamusega; 

 Juhul, kui väärilisi kandidaate ei leidu ja seda arvamust toetavad vähemalt üks 

kolmandik EHRL liikmetest, võib juhatus vastu võtta otsuse sel aastal aunimetusi 

mitte välja anda; 

 

AUTASUSTAMINE 

Tiitlite omanikele antakse üle diplom ning vastav auhind. Nii diplomit kui auhinda on tiitli 

omanikul õigus välja panna oma kontoris, kodus või firmas nähtaval kohal, lisada oma nime 

kasutamisel EHRL poolt antud tiitel oma äranägemisel pressis, reklaamis ja muul kujul kogu 

tiitli kättesaamise või sellele järgneva aasta jooksul või ka pärast seda, märkides ära tiitli 

saamise aasta. Aunimetus kuulutatakse välja pidulikus õhkkonnas. 

 

 

Täiustatud EHRL juhatuse otsusega 26.10.2004 


