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HALJALA VALLA KULTUURIPREEMIA PÕHIMÄÄRUS 

 

 

1. Haljala valla kultuuripreemia (edaspidi kultuuripreemia) on üle aasta väljaantav rahaline 

preemia kultuurielu väärtustamiseks ja selle edendajate tunnustamiseks Haljala vallas. 

 

2. Kultuuripreemia määratakse väljapaistvate loominguliste saavutuste eest kirjanduse, kunsti, 

muusika, hariduse, kasvatuse, rahvakultuuri (rahvakunst, sealhulgas traditsioonilised 

rahvakunstialad, seltsielu, vabaharidus), kehakultuuri,  spordi ja kultuuriloo valdkonnas. 

 

3. Kultuuripreemia eraldatakse valla jooksva aasta eelarvest. 

 

4. Kultuuripreemia suuruseks on 650 eurot. 
[Muudetud: Haljala Vallavolikogu 19.03.2013 määrusega nr 77 - jõust 08.04.2013] 

 

5. Kultuuripreemia ei sisalda kohustuslikke riigimakse. 

 

6. Kultuuripreemiate arvu ja suuruse määrab kultuuripreemia komisjon käesoleva põhimääruse 

punktis 4 nimetatud summa piires. 

 

7. Kultuuripreemia määratakse isikule või isikute kollektiivile kogu loomingu kui terviku või 

loomingulise tegevuse eest pikema ajavahemiku vältel, millega on elavdatud valla 

kultuurielu või austatud tema nime. 

 

8. Sama isik võib kultuuripreemiat saada korduvalt. 

 

9. Kultuuripreemiaga kaasneb valla tänukiri. 

 

10. Kultuuripreemia kandidaate võivad esitada nii füüsilised kui juriidilised isikud kirjaliku 

taotlusega, mis sisaldab esitamise motiivide üksikasjalikku põhjendust. 

 

11. Taotlusele võib lisada materjale arvustuste, artiklite, eksperthinnangute, fotode jms. näol. 

 

12. Ettepanekuid kultuuripreemia määramiseks võib esitada kuni preemia määramise aasta 01. 

detsembrini Haljala Vallavalitsusele. 

 

13. Kultuuripreemia kandidaadid ja nende esitajad avalikustatakse Haljala valla põhimääruses 

sätestatud korras. 

 

14. Kultuuripreemia taotlused vaatab läbi ja teeb ettepaneku Haljala Vallavalitsusele 

kultuuripreemia määramiseks kultuuripreemia komisjon (edaspidi komisjon). 



14.1. Komisjoni kuuluvad Haljala Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni liikmed, kolm 

vallavalitsuse liiget ning Haljala Vallavalitsuse ettepanekul üks isik Lääne-Viru 

Maavalitsuse kultuuri- ja haridusosakonnast. 

 

14.2. Komisjon valib esimesel töökoosolekul oma liikmete hulgast komisjoni esimehe ja 

sekretäri. 

 

14.3. Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 tema 

liikmetest, sealhulgas esimees. 

 

14.4. Kultuuripreemia saaja (-d) otsustatakse salajasel hääletamisel. 

 

14.5. Kultuuripreemia komisjoni liige, kes on esitatud preemia saamiseks, ei osale sellel aastal 

komisjoni töös. 

 

14.6. Komisjon langetab otsuseid lihthäälteenamusega. Käesoleva põhimäärusega reguleerimata 

küsimustes kehtestab komisjon oma töökorra ise. 

 

15. Kultuuripreemia komisjonil on õigus küllaldaselt põhjendamata taotluste ja (või) vääriliste 

kandidaatide puudumise korral jätta preemia välja andmata. Mitme võrdväärse preemiat 

vääriva kandidaadi korral jaguneb kultuuripreemia proportsionaalselt premeeritute arvuga. 

 

16. Komisjon teeb oma otsuse preemia määramise aasta 15. detsembriks. Komisjoni otsuses 

tuuakse ära kultuuripreemia saaja (-te) nimi (-ed), preemiasumma (-d) ning lühidalt 

formuleeritud premeerimise põhjendus. 

 

17. Kultuuripreemia määrab komisjoni ettepaneku alusel Haljala Vallavalitsus oma 

korraldusega. 

 

18. Kultuuripreemia saaja (-te) nimi (-ed) avalikustatakse maakonna ja kohalikus ajalehes. 

 
 


