
 
                                      KINNITATUD 
                                      Vasalemma Vallavolikogu 
                                      16.02.1999 määrusega nr 6 
                                      lisa 
 
Muudetud  
22.02.2005 määrusega nr 3 - KO 2005, 85, 848 - jõust. 01.03.2005 
 
 

J. ORO NIMELISE LASTEKIRJANDUSE PREEMIA STATUUT 
 
 
1. Auhinna (preemia) nimi, omistaja ning kirjeldus. 
   1.1 J.Oro nimeline lastekirjanduse preemia. 
   1.2 Vasalemma vald, Ranna tee 8, Harjumaa. 
   1.3 auaadress, keraamiline kuju, rahaline preemia. Rahaline  
   preemia määratakse iga konkursi korral eraldi. Vorm, mille järgi 
   kuju valmistatakse, on Vasalemma Vallavalitsuse omandus ja seda 
   kasutatakse ainult sihtotsatarbeliselt. 
 
2. Auhinna omistamise eesmärk: 
   2.1 jäädvustada Vasalemma kauaaegse kooliõpetaja, eesti  
   õppe-ja lastekirjanduse autori, luuletaja, ajakirja “Laste Rõõm”  
   tegevtoimetaja, isamaalise kasvatuse toetaja mälestust, edendada  
   ja toetada Eesti lastekirjandust. 
[KO 2005, 85, 848 - jõust. 01.03.2005] 
 
3. Konkursi läbiviimise ja omistamise kord: 
   3.1 preemia antakse välja J.Oro igal 5-e ja 0-ga lõppeval 
   sünniaastapäeval. 
[KO 2005, 85, 848 - jõust. 01.03.2005] 
   3.2 auhinnasaajad valitakse välja eestikeelsete lastekirjanike 
   seast, kelle tööd (väljaarvatud kordustrükk) on ilmunud viie 
   viimase aasta jooksul Eestis. 
[KO 2005, 85, 848 - jõust. 01.03.2005] 
   3.21 Vasalemma Külaraamatukogu tutvustab võistlevaid autoreid  
   Vasalemma valla infolehes ja valla veebilehel ning korraldab 
   võistlevate autorite raamatutest näituse. 
   3.22 Vasalemma valla lasteasutused tutvustavad eakohasel viisil 
   võistlevate autorite raamatuid, selgitavad välja oma asutuse  
   laste kolm lemmikkirjanikku ja esitavad tulemused auhinnakomis- 
   jonile. 
   3.23 Vasalemma Külaraamatukogus ülespandud näitusel antakse  
   igale külastajale võimalus hääletada oma lemmikkirjaniku poolt. 
   3.24 Hääled loeb kokku Vasalemma Vallavalitsuse poolt moodusta- 
   tud auhinnakomisjon. Häälte võrdse jagunemise korral hääletab 
   auhinnakomisjon kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel. Hääle- 
   tamise tulemused fikseeritakse kirjalikult. 
[KO 2005, 85, 848 - jõust. 01.03.2005] 
   3.3 [Kehtetu - KO 2005, 85, 848 - jõust. 01.03.2005] 
   3.4 [Kehtetu - KO 2005, 85, 848 - jõust. 01.03.2005] 
   3.5 [Kehtetu - KO 2005, 85, 848 - jõust. 01.03.2005] 
   3.6 kõige enam hääli kogunule omistatakse J.Oro nimelise laste- 
   kirjanduse preemia ja laureaadi nimetus. 
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31. Auhinnakomisjon 
    31.1 Auhinnakomisjon moodustatakse Vasalemma Vallavalitsuse  
    poolt auhinna väljaandmise aastal hiljemalt 16. veebruariks.  
    Auhinnakomisjonil on viis liiget. 
    31.2 Auhinnakomisjon otsustab, kuidas korraldatakse auhinna  
    pidulik kätteandmine ja vastutab selle läbiviimise eest. 
    31.3 Auhinnakomisjon esitab vallavalitusele tutvumiseks auhinna  
    kätteandmise tähistamise kava. 
[KO 2005, 85, 848 - jõust. 01.03.2005] 
 
4. Ajagraafik. 
   4.1 auhinna kandidaatide esitamine lõpetatakse ja võitja selgi- 
   tatakse välja üks kuu enne J.Oro mälestuspäeva (16. veebruaril). 
[KO 2005, 85, 848 - jõust. 01.03.2005] 
   4.2 [Kehtetu - KO 2005, 85, 848 - jõust. 01.03.2005] 
   4.3 pidulik lõputseremoonia ja auhinna kätteandmine toimub  
   Vasalemma Põhikoolis J.Oro sünniaastapäeval (16. märtsil). 
   4.4 [Kehtetu - KO 2005, 85, 848 - jõust. 01.03.2005] 
 
5. [Kehtetu - KO 2005, 85, 848 - jõust. 01.03.2005] 
 
6. Finantsid. 
   6.1 auhinna – keraamilise kuju, preemiaraha, postikuludeks ja 
   lõpuürituseks vajaminev raha saadakse Vasalemma valla eelarvest  
   ning sponsoritelt. 
 
7. [Kehtetu - KO 2005, 85, 848 - jõust. 01.03.2005] 
 
8. Tulemuste avalikustamine. 
   8.1 J.Oro nimelise lastekirjanduse preemia saaja tehakse  
   teatavaks lõputseremoonial ja teabekanalite kaudu. 


