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KINNITATUD 

Rapla Vallavolikogu 

27. septembri 2018. a 

määrusega nr 40 
 

Tunnustamine Rapla vallas 

Liik Kellele omistatakse Protsess Üleandmine ja vorm 

Aukodanik 

 

Tunnustuse kõrgeim aste.  

Määratakse tunnustusena 

isikule, kellel on silmapaistvaid 

teeneid valla elu arendamisel, 

kelle tegevus on avalikkuse 

poolt kõrgelt hinnatud või kes 

on oma viljaka tööga 

positiivselt mõjutanud valla 

arengut ja mainet. 

Lisaks arvestatakse kandidaadi 

panust oma teadmiste ja 

oskuste edasi andmisel 

noorematele põlvedele. 

Vallavalitsus ootab 6. jaanuariks kirjalikke 

motiveeritud ettepanekuid, mis sisaldavad 

ülevaadet kandidaadi tegevusest Rapla vallas. 

 

Tiitlisaaja kinnitab vastava valdkonna volikogu 

komisjoni ettepanekul volikogu.  

 

Aukodaniku tiitliga kaasneb raamitud 

tunnuskiri, teenetemärk ja rahaline 

preemia.  

 

Auhind antakse üle kord aastas 

pidulikul üritusel. 

 

 

Aasta 

majandusauhind 

 

Auhind omistatakse Rapla 

vallas tegutsevale isikule, kelle 

tegevus on enim mõjutanud 

Rapla valla elukeskkonda 

(majandusedu) ja aidanud 

kaasa valla positiivsele ning 

tasakaalustatud arengule. 

 

Vallavalitsus ootab 6. jaanuariks kirjalikke 

motiveeritud ettepanekuid, mis sisaldavad 

ülevaadet kandidaadi tegevusest Rapla vallas. 

 

Auhinnasaaja kinnitab vastava valdkonna 

volikogu komisjoni ettepanekul volikogu.  

 

Igal aastal antakse välja üks auhind. 

 

Auhinnavääriliste kandidaatide puudumisel 

võib auhinna jätta välja andmata. 

Auhind koosneb tunnuskirjast ja 

meenest. 

 

Auhind antakse üle kord aastas 

pidulikul üritusel. 
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Liik Kellele omistatakse Protsess Üleandmine ja vorm 

Aasta 

haridusauhind 

 

Auhinnaga tunnustatakse 

haridusalaseid algatusi,  

saavutusi või jätkusuutlike 

traditsioonide hoidmist, 

elutööd või silmapaistvat 

tegevust valdkonnas.  Auhind 

omistatakse üksikisikule, 

kollektiivile, ühendusele või 

ettevõtjale, kelle tegevus valla 

hariduselus on olnud 

silmapaistev. 

 

Vallavalitsus ootab 6. jaanuariks kirjalikke 

motiveeritud ettepanekuid, mis sisaldavad 

ülevaadet kandidaadi tegevusest Rapla vallas. 

 

Auhinnasaaja kinnitab vastava valdkonna 

volikogu komisjoni ettepanekul volikogu.  

 

Igal aastal antakse välja üks auhind. 

 

Auhinnavääriliste kandidaatide puudumisel 

võib auhinna jätta välja andmata. 

 

Auhind koosneb tunnuskirjast ja 

meenest. 

 

Auhind antakse üle kord aastas 

pidulikul üritusel. 

 

Aasta õpilane 

 

Aunimetus antakse üldharidus- 

või kutsekoolis õppivale Rapla 

valla noorele, kes on jäänud 

silma oma õppeedukuse ning 

õppetöövälise tegevusega. 

Vallavalitsus ootab 6. jaanuariks kirjalikke 

motiveeritud ettepanekuid, mis sisaldavad 

ülevaadet kandidaadi tegevusest Rapla vallas. 

 

Laureaatide väljaselgitamiseks moodustab 

vallavanem komisjoni. 

Komisjon – vallavalitsus + valdkonna volikogu 

komisjoni esimees 

 

Igal aastal antakse välja üks auhind. 

 

Auhinnavääriliste kandidaatide puudumisel 

võib auhinna jätta välja andmata. 

 

Auhind koosneb tunnuskirjast ja 

meenest. 

 

Auhind antakse üle kord aastas 

pidulikul üritusel. 
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Liik Kellele omistatakse Protsess Üleandmine ja vorm 

Aasta õpetaja Aunimetus antakse õpetajale, 

kelle töö ja isiklik eeskuju on 

oluliselt aidanud kaasa noorte 

kujunemisel mitmekülgselt 

arenenud isiksusteks ja 

mõjutanud positiivselt 

haridusasutuse, piirkonna, 

valla, Eesti elu. 

Vallavalitsus ootab 25. septembriks kirjalikke 

motiveeritud ettepanekuid, mis sisaldavad 

ülevaadet kandidaadi tegevusest Rapla vallas. 

 

Laureaatide väljaselgitamiseks moodustab 

vallavalitsus komisjoni. 

Komisjon – vallavalitsus + valdkonna volikogu 

komisjoni esimees 

 

Igal aastal antakse välja üks auhind. 

 

Auhinnavääriliste kandidaatide puudumisel 

võib auhinna jätta välja andmata. 

 

Auhind koosneb tunnuskirjast ja 

meenest. 

 

Tunnustamine valla õpetajate päeva 

üritusel  

 

Kutse valla üritusele. 

Aasta 

kultuuriauhind 

 

Auhinnaga tunnustatakse 

kultuurilisi algatusi, 

loomingulisi saavutusi või 

jätkusuutlike traditsioonide 

hoidmist, elutööd või 

silmapaistvat tegevust 

valdkonnas.  Auhind 

omistatakse üksikisikule, 

kollektiivile, ühendusele või 

ettevõtjale, kelle tegevus 

kultuurielus on olnud 

silmapaistev. 

 

Vallavalitsus ootab 6. jaanuariks kirjalikke 

motiveeritud ettepanekuid, mis sisaldavad 

ülevaadet kandidaadi tegevusest Rapla vallas. 

 

Auhinnasaaja kinnitab vastava valdkonna 

volikogu komisjoni ettepanekul volikogu.  

 

Igal aastal antakse välja üks auhind. 

 

Auhinnavääriliste kandidaatide puudumisel 

võib auhinna jätta välja andmata. 

 

Auhind koosneb tunnuskirjast ja 

meenest. 

 

Auhind antakse üle kord aastas 

pidulikul üritusel. 

 



4 
 

Liik Kellele omistatakse Protsess Üleandmine ja vorm 

Aasta 

spordiauhind 

 

Auhind omistatakse isikule või 

kollektiivile, kelle tehtud tegu 

on rikastanud valla spordielu 

või toonud vallale tuntust. 

 

Vallavalitsus ootab 6. jaanuariks kirjalikke 

motiveeritud ettepanekuid, mis sisaldavad 

ülevaadet kandidaadi tegevusest Rapla vallas. 

 

Auhinnasaaja kinnitab vastava valdkonna 

volikogu komisjoni ettepanekul volikogu.  

 

Igal aastal antakse välja üks auhind. 

 

Auhinnavääriliste kandidaatide puudumisel 

võib auhinna jätta välja andmata. 

 

Auhind koosneb tunnuskirjast ja 

meenest. 

 

Auhind antakse üle kord aastas 

pidulikul üritusel. 

 

Aasta noorsootöö 

auhind 

 

Auhind omistatakse isikule või 

kollektiivile, kelle tehtud tegu 

on rikastanud valla 

noorsootööd. 

 

Vallavalitsus ootab 6. jaanuariks kirjalikke 

motiveeritud ettepanekuid, mis sisaldavad 

ülevaadet kandidaadi tegevusest Rapla vallas. 

 

Auhinnasaaja kinnitab vastava valdkonna 

volikogu komisjoni ettepanekul volikogu.  

 

Igal aastal antakse välja üks auhind. 

 

Auhinnavääriliste kandidaatide puudumisel 

võib auhinna jätta välja andmata. 

 

Auhind koosneb tunnuskirjast ja 

meenest. 

 

Auhind antakse üle kord aastas 

pidulikul üritusel. 
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Liik Kellele omistatakse Protsess Üleandmine ja vorm 

Sotsiaalvaldkonna 

tunnustus 

 

Tunnustus omistatakse  

laiemalt sotsiaalvaldkonnas 

(sotsiaaltöö, tervishoid, 

tervisedendus, turvalisus, 

vabatahtlikud,  tegelemine 

riskirühmadega, hingehoid 

jms) tegutsejatele, kelle 

silmapaistev tegevus on 

oluliselt kaasa aidanud valla 

elanike sotsiaalse 

elukeskkonna ja nendega 

seotud teenuste rikastamisele ja 

täiustamisele. 

 

Vallavalitsus ootab 6. jaanuariks kirjalikke 

motiveeritud ettepanekuid, mis sisaldavad 

ülevaadet kandidaadi tegevusest Rapla vallas. 

 

Auhinnasaaja kinnitab vastava valdkonna 

volikogu komisjoni ettepanekul volikogu.  

 

Igal aastal antakse välja üks auhind. 

 

Auhinnavääriliste kandidaatide puudumisel 

võib auhinna jätta välja andmata. 

 

Auhind koosneb tunnuskirjast ja 

meenest. 

 

Auhind antakse üle kord aastas 

pidulikul üritusel. 

 

Aasta ema 

 

Aunimetus antakse Rapla valla 

kodanikule, kelle peres kasvab 

või on üles kasvatatud mitu last 

ning kelle eduka töö ja 

ühiskondliku tegevuse kõrval 

on jagunud samavõrra 

tähelepanu, hoolt ja armastust 

oma perele.  

Vallavalitsus ootab 20. aprilliks kirjalikke 

ettepanekuid, milles on välja toodud laste arv ja 

ema ning peret iseloomustavad andmed. 

 

Vajalik on kandidaadi nõusolek.  

 

Aunimetuse saab isikule anda üks kord. 

 

Komisjon – vallavalitsus + valdkonna volikogu 

komisjoni esimees 

 

Päevakohane tunnustamine kodus või 

vallamajas. 

 

Kutse valla üritusele. 
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Liik Kellele omistatakse Protsess Üleandmine ja vorm 

Aasta isa 

 

Aunimetus antakse Rapla valla 

kodanikule, kelle peres kasvab 

või on üles kasvatatud mitu last 

ning kelle eduka töö ja 

ühiskondliku tegevuse kõrval 

on jagunud samavõrra 

tähelepanu, hoolt ja armastust 

oma perele. 

Vallavalits ootab 20. oktoobriks kirjalikke 

ettepanekuid, milles on välja toodud laste arv ja 

isa ning peret iseloomustavad andmed. 

 

Vajalik on kandidaadi nõusolek.  

 

Aunimetuse saab isikule anda üks kord. 

 

Komisjon – vallavalitsus + valdkonna volikogu 

komisjoni esimees 

 

Päevakohane tunnustamine kodus või 

vallamajas. 

 

Kutse valla üritusele. 

 

Kaunis kodu Tiitel, millega tunnustatakse 

kauneid ja heakorrastatuid 

kodusid ning asutusi.  

 

Vallavalitsus ootab 30. maiks kirjalikke 

ettepanekuid. 

 

Vallavanema poolt moodustatud komisjon 

valib igal aastal välja kuni 3 valla kaunimat 

kodu või asutust. 

 

Tiitliga koos antakse üle  aukiri ja valla 

sümboolikaga meene 

 

Auhind antakse üle kord aastas 

pidulikul üritusel. 

 

Tiitli saaja esitatakse maakonna 

tunnustusele. 

Aasta küla  Delegeeritud Rapla valla külade ühendusele 

Kutse valla üritusele. 

 

Valla väikelaste 

sündide 

tähistamine 

Kingituse saavad Rapla valda 

sündinud beebid. 

Rahvastikuregistri andmete alusel. Rapla valla sümboolikaga ese antakse 

üle valla üritusel. 

Parimate 

üldhariduskoolide 

lõpetajate 

tunnustamine 

Rahvastikuregistri järgi Rapla 

vallas elavad  õpilased: 

gümnaasiumi medalistid ja 

põhikooli kiitusega lõpetajad. 

Koolid esitavad andmed õpitulemuste 

selgumisel. 

Meene üleandmine toimub lõpuaktusel. 

 

Kutse valla üritusele. 

 

Eakate 

õnnitlemine 

Rapla valla eakaid elanikke 

õnnitletakse 70., 75. ja 80. 

juubelil ning üle 80 aasta 

vanuseid igal sünnipäev. 

Rahvastikuregistri andmete alusel. Valla õnnitluskaart saadetakse postiga 

koju. 

100-aastaseid ja vanemaid isikuid 

õnnitletakse ning viiakse valla 

sümboolikaga kingitus. 
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Liik Kellele omistatakse Protsess Üleandmine ja vorm 

Alates 

kuldpulmadest 

tähistamine 

 Rahvastikuregistri andmete alusel. 

 

1 x aastas tseremooniasaalis 

Aukiri Reglementeerimata täiendav 

võimalus volikogul tunnustuse 

avaldamiseks. 

 Aukirja annab üle valla esindaja. 

Tänukiri Reglementeerimata täiendav 

võimalus vallavanemal 

tunnustuse avaldamiseks. 

 Tänukirja annab üle valla esindaja. 

 


