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Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Võru Vallavolikogu
16.01.2019. a määruse nr 55 “Võru vallavolikogu ja vallavalitsuse tunnustuste ja tunnustusürituste kord” § 21 lg
1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

 (1)Käesolev määrus sätestab Võru Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate kultuuriasutuste,
noortekeskuste ning Võru valla spordiorganisatsioonide, külakogukondade aktiivsete ning silmapaistvate
liikmete tunnustamise alused ja korra.

 (2)Kultuurivaldkonna tunnustus antakse üksikisikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustanud
olulisel määral valla kultuuri-, noorsootöö- ja spordivaldkonna ning kogukonna edendamisse.

 (3)Tunnustamise eesmärk on väärtustada üksikisikuid, meeskondi ja organisatsioone, kes oma tegevusega on
oluliselt kaasa aidanud valla arengule.

§ 2. Kultuurivaldkonna tunnustused

 Tunnustusena antavad nimetused on:
 1)  aasta kultuuriline algatus. Tunnustatakse kollektiivi/isikut, kelle tehtud tegu on rikastanud valla kultuurielu;
 2)  aasta unikaalne looja. Tunnustatakse isikut, kelle loominguline saavutus on aidanud kaasa valla
mainekujundusele;
 3)  aasta edukas esineja. Tunnustatakse kollektiivi/isikut, kes oma tegevusega on silma paistnud või saavutanud
konkurssidel märkimisväärseid tulemusi;
 4)  aasta kultuurielu kirgastaja. Tunnustatakse üksikisikut, kes on inspireeriv ja uuendusmeelne ning on oma
tegevusega aidanud kaasa valla mainekujundusele;
 5)  aasta kultuuritoetaja. Tunnustatakse ettevõtet või isikut, kes on panustanud Võru valla kultuuriellu;
 6)  aasta pärandikandja ja -hoidja. Tunnustatakse isikut või kollektiivi, kelle tegevusega kantakse edasi
esivanemate kultuuripärandit.

§ 3. Noorsootöövaldkonna tunnustused

 Tunnustusena antavad nimetused on:
 1)  aasta noorsootöötaja. Tunnustatakse isikut, kes on käesoleval aastal kõige enam silma paistnud noorsootöö
valdkonna arendamisega, on algatanud projekte ja/või koostööd kohalikul ja/või riiklikul tasandil, hõivanud
noori tegelema millegi huvitava ja kasulikuga. See on inimene, kes on või on olnud noorsootöötaja või
tegelenud valdkonnas vabatahtlikuna (treener, huviringi juhendaja, noorteorganisatsiooni juhendaja,
noortekeskuse töötaja, kooli huvijuht);
 2)  aasta noor. Tunnustatakse noori vanuses 7–26 aastat, kelle töö, tegevus või saavutused kalendriaasta jooksul
on paistnud silma erinevate algatustega, olnud ürituste ja/või projektide aktiivne eestvedaja ja kaasalööja. Ta
on innustanud teisi noori tegutsema, olnud teistele noortele eeskujuks ja motivaatoriks ning tema tegevuse
tulemusel on toimunud olulist vastukaja leidnud sündmus või teostunud väärt idee;
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 3)  aasta noorsootöö sündmus. Tunnustatakse ettevõtmisi, mis on olnud silmapaistvad või uuenduslikud,
leidnud positiivset vastukaja, lisanud innustust teistele uutele algatustele või tegudele. Ettevõtmise tulemusena
on toimunud märgatav areng noortevaldkonnas, erinevate elualade esindajad on kaasatud ja tegevus on
soodustanud koostööd erinevate valdkondade vahel;
 4)  aasta vabatahtlik noorsootöös. Tunnustatakse isikut, kes on olnud noorsootöö valdkonna tegevustes aktiivne
kaasalööja ja mõtleja. Ta on vabatahtlikuna aidanud noortega seotud ettevõtmisi ja tegevusi ellu viia. Aasta
vabatahtlik on väsimatu entusiast, kelle siiras soov valdkonda panustada on silma jäänud;
 5)  aasta noortekeskus. Tunnustatakse noortekeskust, kes teeb aktiivselt koostööd teiste valla noortekeskustega
ja/või kogukonnaga, tegutseb eelkõige noorte huve ja vajadusi silmas pidades, on noorte omaalgatuste toetaja
ning on silmapaistnud uuenduslike ideede või ettevõtmistega.

§ 4. Spordivaldkonna tunnustus

 Tunnustusena antavad nimetused on:
 1)  aasta spordisõber. Tunnustatakse isikut või kollektiivi, kelle tehtud tegu on rikastanud valla spordielu või
toonud vallale tuntust;
 2)  aasta spordihing. Tunnustatakse isikut, kes on suure pühendumisega panustanud Võru valla spordielu
arendamisse;
 3)  aasta sporditegu. Tunnustatakse tegu, mis on toimunud spordisündmuste korraldamise, spordirajatiste
loomise või uuendamise või muu spordialase ettevõtmise eest;
 4)  aasta terviseedendaja. Tunnustatakse isikut või kollektiivi, kes on panustanud märkimisväärselt
terviseedendusse läbi sporditegevuse.

§ 5. Kogukonna valdkonna tunnustus

 Tunnustusena antavad nimetused on:
 1)  aasta küla. Tunnustatakse küla, kus hea külasisese koostööna on algatatud ja ellu viidud külaarenduslikke
projekte ning korraldatud ühistegevusi koostöös kohaliku omavalitsusega;
 2)
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2021, 14- jõust. 06.07.2021]
 3)  kogukonna tegu. Tunnustatakse kogukonda, kus on koostöös viimase kolme aasta jooksul valminud
kogukonda väärtustav tegu.

§ 6. Ettepanekute esitamine tunnustamiseks

 (1)Ettepaneku kandidaadi tunnustamiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

 (2)Tunnustamiseks võib esitada kandidaatidena Võru valla füüsilisi ja juriidilisi isikuid või isikuid väljastpoolt
valda, kelle tegevus on seotud Võru valla elu edendamisega ning vastab käesoleva statuudi § 1 lõigetes 2 ja 3
sätestatule.

 (3)Kandidaadi tunnustamise ettepanekus on märgitud:
 1)  kandidaadi ees- ja perekonnanimi/organisatsiooni nimi;
 2)  taotletav tunnustus;
 3)  kandidaadi ja tema tegevuse lühitutvustus;
 4)  ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi ja kontaktandmed.

 (4)Ettepanekud tunnustuste andmiseks esitatakse vallavalitsusele hiljemalt kolm nädalat enne ürituse
toimumist. Tähtaeg, tunnustatute määramise ja andmise tingimused avalikustatakse valla lehes, veebilehes ja
sotsiaalmeedias.

 (5)Vallavalitsus moodustab viieliikmelise komisjoni, kes vaatab taotlused läbi ja teeb ettepaneku
vallavalitsusele aunimetuse andmise kohta.

 (6)Vallavalitsusel on õigus välja anda eripreemiaid, mis ei ole statuudis märgitud.

 (7)Otsuse aunimetuse ja preemia andmise ning preemia suuruse kohta teeb vallavalitsus.

 (8)Kandidaatide puudumisel võib vallavalitsus jätta aunimetuse ja/või preemia välja andmata.

§ 7. Rakendussätted

 Määrus jõustub 1. oktoobrist 2019.

Leht 2 / 2 Kultuurivaldkonna tunnustamise statuut

https://www.riigiteataja.ee/akt/403072021014

