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ÜLDOSA  

 

            1. Käesolev statuut kehtestab igal aastal vallavolikogu poolt välja antava Aasta Tegija 

autasu ning sellega kaasneva tunnistuse määramise korra.  

            2. Aasta Tegija autasu eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal 

aastal ühele isikule või ettevõttele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma 

paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust.  

            3. Valla Aasta Tegija nimetus antakse tunnustusena üksikisikule või ettevõttele, kelle 

töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes muus 

valdkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud oluliselt 

Kanepi valla arengut.  

            4. Isikut või ettevõtet, kellele on Aasta Tegija auhind omistatud, ei saa auhinna 

kandidaadiks uuesti esitada enne kolme aasta möödumist.  

            5. Kandidaadi tegevus peab: 

            5.1 kaasa aidanud Kanepi valla arengule ja valla positiivse maine kujunemisele; 

            5.2 parandanud ja väärtustanud valla elukeskkonda või 

            5.3 toonud vallale tuntust.  

 

MENETLUS  

 

            6. Kirjaliku ettepaneku Aasta Tegija auhinna kandidaatide kohta võivad teha 

vallaelanikud, volikogu, valitsus ja vallas tegutsevad juriidilised isikud. Ettepanekud koos 

põhjendustega esitatakse kirjalikult vallakantseleisse vallavolikogu esimehe nimele 

märgusõna all «Aasta Tegija autasu» hiljemalt 1. novembriks.  

 

Vallavolikogu komisjonide esimeestest koosnevale komisjonile jääb õigus avalduste 

mittelaekumise korral uue tähtaja seadmiseks. Konkurss kuulutatakse välja vähemalt üks kuu 

enne esitamise tähtaega vallalehes ja valla kodulehel hariduse-, kultuuri ja noorsookomisjoni 

poolt. Aasta Tegija kandidaate võib esitada terve aasta läbi. 

 

Tähtajaliselt mittesaabunud ettepanekuid ei arvestata. Vallavolikogu esimees edastab 

kandidaatide nimekirja vallavolikogu komisjonide esimeestele ettepaneku tegemiseks.  

             

            7. Volikogu komisjonide esimehed esitavad volikogule otsustamiseks kõik esitatud 

kandidaadid, nende vastavuse statuudile ja oma eelistuse. 

 

           8. Aasta Tegijaks osutub volikogu poolthäälte enamuse saanud kandidaat. Aasta Tegija 

nimetuse omistamise kohta teeb volikogu motiveeritud otsuse. Põhjendatud juhul võib 

volikogu Aasta Tegija auhinna jätta välja andmata.  

 

TSEREMOONIA  

 

            9. Aasta Tegija auhinna annavad üle volikogu esimees ja vallavanem. Tseremoonia 

toimub kas vallale omavalitsusliku staatuse andmise aastapäeval või Eesti Vabariigi 

aastapäeval, mille otsustab vallavolikogu. Teade Aasta Tegija auhinna üleandmise kohta 

avaldatakse valla ajalehes ja Internetis valla koduleheküljel.  

            10. Aasta Tegija auhinnaks on Kanepi valla motiividega mälestusese, millega kaasneb            

500 (viiesaja) euro suurune rahaline preemia. [RT IV, 01.03.2016, 4 - jõust. 04.03.2016] 

 


