
 Viru Toidu parimate toidutootjate ja toitlustajate tunnustamise statuut  

 

Eesmärk on tunnustada avalikult Virumaa piirkonnas edukalt tegutsevaid ettevõtjaid, kes 

tegelevad toidu tootmisega ja toitlustamisega. Samuti atraktiivseid edukate tulemustega 

valdkondlikke projekte ja tegusid, et teadvustada inimestele kohaliku toidu tarbimise- ja 

toidukultuuri olulisust.    

Konkursi korraldajaks on Mittetulundusühing Kohalik Toit.  

Kandidaate võivad konkursile esitada: eraisikud, ettevõtted, riigiasutused, organisatsioonid, 

kohalikud omavalitsused välja arvatud konkursi korraldaja. Esitada võib mitu kandidaati.  

Konkurss Viru Toidu parimate toidutootjate ja toitlustajate tunnustamiseks kuulutatakse iga-

aastaselt välja MTÜ Kohalik Toit juhatuse poolt. Avalikkuse teavitamiseks kasutatavad 

infokanalid on: Viru Toidu kodulehekülg www.virutoit.ee , maakondade ajalehed, facebook ja 

listid.  

Konkurss korraldatakse üks kord aastas.  

Esildised esitatakse elektrooniliselt täites Google vormi 

https://docs.google.com/forms/d/1bMKAFv_MNI7YagUEiiXFj7vj9UrDhCbBnfkdQsVhL_g/edit 

„Viru Toidu parimad 2017“ hiljemalt 05.03.2018 kell 12.00. Esitamise Google vorm 

avaldatakse Viru Toidu koduleheküljel aadressil www.virutoit.ee . Arvesse lähevad ainult 

esitamise vormi abil üles seatud kandidaadid. Korraldajal on õigus esitajalt küsida kandidaadi 

kohta täiendavat infot.  

Kandidaadi esitamise vormis peab olema kirjas järgnev info:  

• Esitaja andmed (nimi, kontaktisik, telefon, kontaktaadress)  

• Esitatava kandidaadi andmed (isiku/organisatsiooni nimi, kontaktisik, telefon, kontaktaadress)  

• Selgitus-põhjendus, miks just see kandidaat või need kandidaadid esitatakse  

• Lisada võib kandidaadi kohta lisamaterjale, mis toetavad ja on seotud antud projektiga (fotod, 

artiklid jms)  

Esildised vaatab läbi Viru Toidu brändikomisjon, hinnates ettevõtteid vastavalt iga kategooria 

hindamisalustele.  Brändikomisjon on 5 liikmeline.  

Organisatsioone ja isikuid, kellele on auhind omistatud, ei saa sama kategooria auhinna 

kandidaadiks uuesti esitada enne kahe aasta möödumist.  

Sobivate kandidaatide puudumisel on komisjonil õigus vastava kategooria auhinda mitte välja 

anda.  

http://www.virutoit.ee/
https://docs.google.com/forms/d/1bMKAFv_MNI7YagUEiiXFj7vj9UrDhCbBnfkdQsVhL_g/edit
http://www.virutoit.ee/


KATEGOORIAD  

1. AASTA PARIM VIRUMAA TOIDUTOOTJA 

2. AASTA PARIM VIRUMAA TOITLUSTAJA 

3. AASTA PARIM VIRU TOIDU TEGU  

 

KRITEERIUMID: 

Tunnustamise konkurssile võib esitada mikro- ja  väikeettevõtteid.  
Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kategoorias peetakse väikesteks ettevõtteid, mis 
annavad tööd kuni 50 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 
miljonit eurot. VKE-de kategoorias peetakse mikroettevõteteks ettevõtteid, mis annavad tööd 
kuni kümnele inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit 
eurot. 
Konkursil on võimalik osaleda Eesti äriregistris registreeritud ning Virumaa piirkonnas tegutseval 
ettevõttel. Kandidaadil ei tohi maksuameti kodulehe andmetel olla konkursi ajal maksuvõlgu.  

 

Hindamisalused:  

 toote/teenuse uudsus, originaalsus, vajalikkus ( senise puudumise täitmine);  

 toote/teenuse terviklikkus;  

 toote/teenuse kõrgetasemeline kvaliteet; 

 tuntus (tegevus on leidnud kajastamist meedias);  

 keskkonna väärtustamine ja säästev kasutamine;  

 jätkusuutlikkus;  

 lisandväärtus piirkonnale/regioonile.  




