
 
MTÜ Eesti Kultuuri Koja ja Kultuuriministeeriumi auhind “Kultuuri tegu”  STATUUT 
 

Eesti Kultuuri Koja auhinda Kultuuri Tegu antakse välja alates 2014. aastast koostöös 

Kultuuriministeeriumiga.  Alates 2020. aastast annab Kultuuri Koda Kultuuri Teo auhinna raames välja 

Peeter Alliku nimelist kunstiauhinda.  Kultuuri Teo auhinna eesmärgiks on märgata ja tunnustada Eesti 

ühiskonnas tegutsevaid inimesi, kelle ettevõtmised on inspireerivad, tulevikku vaatavad ja avalikku 

tähelepanu väärivad.   Auhinna fondi suurus on 5000€, mida antakse välja kolmes kategoorias: 

 

1. Aasta Kultuuri Tegu peaauhind – auhinna suurus 2000eur  

2. Peeter Alliku kunstiauhind – auhinna suurus 2000eur 

3. Aasta Kultuuri Tegu Tuleviku tegija – auhinna suurus 1000eur 

 

Aasta Kultuuri Tegu peaauhinna kandidaadiks sobib tegu mistahes kunsti– või kultuurivaldkonnast, 

mis vastab järgmistele kriteeriumitele: 

 

1. hoiab ja tugevdab Eesti Vabariigi kultuuri sisemist jõudu,  

2. kõnetab ühiskonda,  

3. on kantud vabast, sõltumatust ja sotsiaal-kriitilisest vaimsusest, 

4. panustab avalikku arutelukultuuri, 

5. aitab väärtustada ja tugevdada loomingulist õhkkonda Eesti ühiskonnas.  

 

Peeter Alliku nimelise kunstiauhinna eesmärgiks on mälestada varalahkunud graafikut, 

maalikunstnikku ja kunstipedagoogi Peeter Allikut (1966-2019) ning ühtlasi elavdada Eesti kunstivälja 

– tunnustades igal aastal ühte maalikunstnikku, graafikut ja/või pühendunud kunstiõpetajat.  

 

Aasta auhinna Kultuuri Tegu  kategooria Tuleviku tegija eesmärgiks on tunnustada noort (7-26) 

alustavat tegijat – kunstnikku, kultuuritöötajat kelle ettevõtmised on inspireerivad, tulevikku vaatavad ja 

avalikku tähelepanu väärivad.   

 

Kandidaate võivad esitada kõik Eesti Vabariigi kodanikud. Hinnatakse kalendriaasta jooksul, 

ajavahemikus 1. jaanuar – 31.detsember  tehtud kultuuri- või kunstitegusid.  Lisaks kandidatuuri 

esitamisele, tuleb saata põhjendus (max 1 A4) aadressile tegevjuht@kultuurikoda.eu 

https://kultuurikoda.eu/kultuuritegu/ 

 

Esitatud kandidaatide hulgast valib Kultuuri Koja eestseisus kuus nominenti, kelle üle hääletab seejärel 

Kultuuri Koja liikmeskond. Auhinnasaajad kuulutatakse välja Koja visioonikonverentsil ja auhinna 

konkurss kuulutatakse välja hiljemalt 1 kuu varem.   

 

Eesti Kultuuri Koja juhatuse liige Egge Kulbok-Lattik on koostanud Kultuuri Teo statuudi 2014. ja 

2021. aastal.    

     

 

2011. aastal loodud MTÜ Eesti Kultuuri Koda eesmärk on ühendada loomingulise tausta ja 

huvidega juriidilisi ja eraisikuid, kelle soov on edendada Eesti kultuuri ja hoida selle 

ühiskondlikku kõnekust.     
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