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Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Jõgeva valla
tunnustamise korra § 12 lõike 1 alusel.

§ 1. Eesmärk

 Jõgeva valla noorsootöös osalejate tunnustamise eesmärk on tutvustada ja esile tõsta noorsootöösse viimase
aasta jooksul enim panustanud ning valdkonda edendanud isikuid.

§ 2. Aastapreemia kategooriad

 (1)Aasta noorsootöötaja preemia antakse isikule, kelle panus noorsootöö edendamisel on olnud
märkimisväärne, kes on oskuslikult juhendanud ja suunanud noori nende arendamisel ja ideede elluviimisel
(näiteks treener, huviringi juhendaja, noorteorganisatsiooni juhendaja, noortekeskuse töötaja, kooli huvijuht jne).

 (2)Aasta noore preemia antakse Jõgeva valla noorele vanuses 7–26 aastat, kelle ühiskondlik tegevus või
saavutused on olnud teistele noortele eeskujuks ning inspiratsiooniks.

§ 3. Aastapreemia suurus

 (1)Aasta noorsootöötaja preemia suuruseks on 500 eurot.

 (2)Aasta noore preemia suuruseks on 200 eurot.

§ 4. Kandidaatide esitamine

 (1)Kandidaate võivad esitada kõik isikud.

 (2)Kandidaadid esitatakse Jõgeva Vallavalitsusele üks kord aastas eelnevalt väljakuulutatud tähtajaks.

 (3)Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:
 1)  ettepaneku esitaja;
 2)  aastapreemia kategooria;
 3)  kandidaadi nimi ja kontaktandmed;
 4)  ettepaneku põhjendus.

§ 5. Ettepanekute läbivaatamine

 (1)Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse moodustatud kuni 7-liikmeline komisjon.
[RT IV, 12.03.2021, 13- jõust. 15.03.2021]

 (2)Preemia võib jätta ühes või mitmes kategoorias välja andmata.
[RT IV, 19.01.2021, 3- jõust. 22.01.2021]
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§ 6. Aastapreemia määramine ja üleandmine

 (1)Aastapreemiad määrab vallavalitsus komisjoni ettepanekute alusel.

 (2)Aastapreemia võib samale inimesele määrata korduvalt.

 (3)Aastapreemiad antakse üle üks kord aastas tunnustusüritusel.

 (4)Preemiad kantakse üle 5 tööpäeva jooksul pärast tunnustusüritust.
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