
PIHTLA  VALLA  HEAKORRAKONKURSI  LÄBIVIIMISE  KORD 

 

 

§ 1 Konkursi eesmärk 

Konkursi eesmärk on väärtustada kodu-ja kodukaunistamise ideed, parandada valla üldist 

heakorrastust, selgitada välja kaunimad kodud ja heakorrastatud tootmishooned, motiveerida 

parimaid.  

  

§ 2 Konkursi tingimused 

2.1. Parimate heakorrastatud ehitiste väljaselgitamine toimub neljas grupis: 

2.1.1. ühepereelamud 

2.1.2. korterelamud 

2.1.3. ettevõtted, asutused, tootmistalud 

2.1.4. külad 

 

§ 3 Hindamise aluseks on 

3.1. ühepereelamud 

- hoonete seisund, korrastatus, terviklikkus, individuaalsus, ökoloogilisus 

- haljastus ja üldine heakord 

- lipu ja lipuhoidja olemasolu ning lipu heiskamine lipupäevadel 

- teeäärte puhtus 

- jäätmete käitlemine (vedu, komposteerimine) 

- üldilme 

- piirdeaedade olemasolu 

3.2. korterelamud 

- fassaadi välisilme 

- sissekäikude ja trepikodade, keldrite korrashoid 

- haljastus ja üldine heakord 

- lipu ja lipuhoidja olemasolu ning lipu heiskamine lipupäevadel 

- jäätmete kogumine 

- üldilme 

3.3. ettevõtted, asutused, tootmistalud 

- hoonete korrasolek ja nende üldine heakord 

- lipu ja lipuhoidja olemasolu ning lipu heiskamine lipupäevadel 

- haljastus ja üldine heakord 

- jäätmekäitlus (vedu, tootmistaludel ka kompostimine, sõnnikuhoidlad) 

- piirdeaedade olemasolu 

3.4. külad 

- hoonete ja piirete korrasolek 

- teede, teeäärte hooldamine 

- haljastus ja üldine heakord 

3.4.1. Külade puhul võib ette näha lisapunktid heakorra ja keskkonnaseisundi parendamisele 

suunatud hästi korraldatud ühisürituste eest küla, piirkonnas. 

 

§ 4 Konkursi korraldamine 



4.1. Konkursi viib läbi vallavolikogu arengukomisjon, kes kaasab vajadusel komisjoni töösse 

lisajõude. 

4.2. Kandidaate konkursile võivad esitada Pihtla valla elanikud ja vallas tegutsevad 

juriidilised isikud iga aasta 10.maiks. 

4.3. Komisjon teostab konkursil osalejate ülevaatuse ja esitab äramärgitute nimekirja 

kinnitamiseks vallavalitsusele. 

4.4. Objekti ülevaatus toimub omanikuga kooskõlastatult. 

 

§ 5 Kokkuvõtete tegemine ja autasustamine 

5.1. Heakorrakonkursi kokkuvõtete tegemine toimub vallapäeval. 

5.2. Kõikide gruppide äramärgituid autasustatakse valla tänukirjaga ja preemiaga. 

5.3. Vallavalitsus võib äramärgitud objekte omaniku nõusolekul esitada maakondlikele ja 

muudele konkurssidele. 

 

 

 

 

§ 6 Konkursi preemiad 

6.1. Ühepereelamute hindamisel märgitakse ära üks parim ning antakse  välja majamärk 

„Koduvalla kaunistaja 20….”, tänukiri ja preemia 160 euro väärtuses heakorra inventari või 

materjali soetamiseks, mis on kooskõlastatud võitjaga. 

6.2. Kortermajade hindamisel märgitakse ära üks parim ning antakse välja  majamärk 

“Koduvalla kaunistaja 20….”, tänukiri ja preemia 160 euro väärtuses heakorra inventari või 

materjali soetamiseks, mis on kooskõlastatud võitjaga; 

6.3. Ettevõtete, asutuste, tootmistalude hindamisel märgitakse ära üks parim ning antakse 

välja  majamärk “Koduvalla kaunistaja 20….”, tänukiri ja preemia 160 euro väärtuses 

heakorra inventari või materjali soetamiseks, mis on kooskõlastatud võitjaga. 

6.4. Külade hindamisel märgitakse ära üks parim ning antakse tänukiri ja preemia 160 euro 

väärtuses külale heakorra inventari või materjali soetamiseks, mis on kooskõlastatud võitjaga. 

6.5. Komisjonil on õigus jätta osa preemiaid välja andmata või neid ümber jagada andes välja 

eripreemiaid (parim koduaed, kaunim maja, tubli majahoidja jne). 
 


