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Liik Kellele omistatakse Protsess Üleandmine ja vorm

Viimsi valla 

aukodanik

Vallale osutatud väljapaistvate 

teenete ja tegevuse eest, mis 

on positiivselt mõjutanud valla 

arengut ja millel võib 

vallapoolse erilise 

austusavaldusena omistada 

üksikisikule nimetuse Viimsi 

valla aukodanik.

Viimsi valla aukodaniku nimetuse omistamise ettepaneku 

esitamise õigus on kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel. 

Kirjalik, motiveeritud ettepanek tuleb Viimsi 

Vallavalitsusele esitada hiljemalt jooksva aasta 

31.oktoobriks. Ettepanekus on oluline märkida ettepaneku 

esitaja andmed,  kandidaadi ees- ja perekonnanimi, 

sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht, elukutse või amet, töö 

või teenistuskoht ja teene(te) kirjeldus.

Viimsi valla aukodaniku nimetuse andmise ettepaneku teeb 

vallavalitsuse poolt moodustatud vastav komisjon. 

Komisjoni seisukoha tunnustuse omistamiseks või 

mitteväljaandmiseks protokollib ja valmistab 

vallavalitsusele korralduse eelnõuna ette vallavalitsuse 

vastava valdkonna struktuuriüksus

Viimsi valla aukodanikule antakse Viimsi valla 

aukodaniku märk ja tunnistus. Tema nimi 

kantakse valla auraamatusse.



Viimsi valla 

elutööpreemia

Elutööpreemia eesmärk on 

tunnustada Viimsiga seotud 

isikut tema pikaajalise 

silmapaistva tegevuse eest 

majanduse, kultuuri, hariduse, 

spordi, sotsiaal-või mõnes muus 

valdkonnas Viimsi vallas.

Viimsi valla elutööpreemia omistamise ettepaneku 

esitamise õigus Viimsi Vallavalitsusele on kõigil juriidilistel 

ja füüsilistel isikutel. Kirjalik, motiveeritud ettepanek tuleb 

Viimsi Vallavalitsusele esitada hiljemalt jooksva aasta 

31.oktoobriks.

Ettepanekus märgitakse selle esitaja andmed, kandidaadi 

ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht, 

elukutse või amet, töö või teenistuskoht ja teene(te) 

kirjeldus;

Viimsi valla elutööpreemia andmise ettepaneku teeb 

vallavalitsuse poolt moodustatud vastav komisjon. 

Komisjoni seisukoha elutööpreemia andmiseks protokollib 

ja valmistab vallavalitsusele korralduse eelnõuna ette 

valdkondlik struktuuriüksus.

Viimsi Vallavalitsuse otsusega määratakse 

elutööpreemia pälvinud isikule valla tänukiri 

ja ühekordne rahaline preemia, mille suurus 

kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. 

Elutööpreemia antakse üle kord aastas 

pidulikul sündmusel.  Elutööpreemia saaja 

nimi kantakse valla auraamatusse.

Autasu Viimsi vaal Autasu Viimsi Vaal andmise 

eesmärk on tunnustada nii 

füüsilisi kui juriidilisi isikuid 

vallale osutatud eriliste teenete 

eest.

Autasu omistamise ettepaneku esitamise õigus Viimsi 

Vallavalitsusele on kõigil juriidilistel ja füüsilistel isikutel. 

Kirjalik, motiveeritud ettepanek tuleb Viimsi 

Vallavalitsusele esitada hiljemalt jooksva aasta 

31.oktoobriks.

Ettepanekus märgitakse selle esitaja andmed, kandidaadi 

ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht, 

elukutse või amet, töö või teenistuskoht ja teene(te) 

kirjeldus.

Viimsi vaala andmise ettepaneku teeb vallavalitsuse poolt 

moodustatud vastav komisjon. 

Komisjoni seisukoha autasu andmiseks protokollib ja 

valmistab vallavalitsusele korralduse eelnõuna ette vastava 

valdkonna struktuuriüksus.

Viimsi Vallavalitsuse otsusega omistatakse 

autasu pälvinud isikule väikeskulptuur, mille 

kivimist alusele on paigutatud pronksist 

valmistatud vaalakuju ja vastav tänukiri. 

Autasu antakse üle kord aastas pidulikul 

sündmusel. 



Autasu Viimsi 

vaalapoeg

Autasu Viimsi Vaalapoeg välja 

andmise eesmärgiks on 

tunnustada valla kuni 26-

aastaseid noori, parimaid 

põhikooli, gümnaasiumi või 

huvikooli lõpetajaid, kes on 

eriliselt silma paistnud kultuuri, 

spordi ja noorsootöö alal. 

Autasu võib välja anda ka 

ühekordse silmapaistva 

saavutuse või teo eest.

Autasu omistamise ettepaneku esitamise õigus Viimsi 

Vallavalitsusele on kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel. 

Autasu andmiseks parimatele põhikooli, gümnaasiumi ning 

huvikoolide lõpetajatele on õigus esitada vastavate koolide 

direktoritel. Autasu andmise ettepaneku teeb vallavalitsuse 

poolt moodustatud vastav komisjon. 

Komisjoni seisukoha autasu andmiseks protokollib ja 

valmistab vallavalitsusele korralduse eelnõuna ette vastava 

valdkonna struktuuriüksus.

Viimsi Vallavalitsuse otsusega omistatakse 

autasu pälvinud isikule väikeskulptuur, mille 

kivimist alusele on paigutatud pronksist 

valmistatud vaalakuju ja vastav tänukiri. 

Autasu Viimsi Vaalapoeg kultuuri, spordi ja 

noorsootöö eest ning ühekordse silmapaistva 

saavutuse või teo eest antakse 

autasustatavale kätte pidulikul sündmusel.

Parimatele põhikooli, gümnaasiumi ning 

huvikoolide lõpetajatele antakse autasu üle 

vastavate koolide lõpuaktustel.



Aasta haridustöötaja Nimetuse aasta haridustöötaja 

andmise eesmärk on 

tunnustada pedagoogilist 

personali ja teisi valla 

haridusvaldkonna töös või 

juhtimises osalevaid isikuid. 

Tähtsustada ja tõsta esile 

edukate haridustöötajate 

tegevust, sealhulgas panust 

kaasava hariduse edendamisse. 

Tunnustada haridustöötajaid, 

kelle töö ja isiklik eeskuju on 

oluliselt kaasa aidanud noorte 

kujunemisele mitmekülgselt 

arenenud isiksusteks ning kelle 

tegevus on positiivselt 

mõjutanud haridusasutuste ja 

Viimsi valla arengut.

Nimetuse omistamise ettepaneku esitamise õigus Viimsi 

Vallavalitsusele on kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel.  

Ettepanekud tuleb esitada Viimsi vallavalitsusele igal aastal 

hiljemalt 31.augustiks. Lekunud taotlused vaatab läbi ja 

teeb ettepanekud Viimsi Vallavalitsuse poolt moodustatud 

komisjon. Komisjoni seisukoha tunnustuse omistamiseks 

protokollib ja valmistab vallavalitsusele korralduse 

eelnõuna ette vastava valdkonna struktuuriüksus. Aasta 

haridustöötaja tunnustuse saaja kinnitab vallavalitsus 

korraldusega

Aasta haridustöötaja tunnustuse saajale 

antakse vallavalitsuse tänukiri ja preemia, 

mille summa kujuneb vastavalt vabariigi 

valitsuse poolt kehtestatud õpetaja 

miinimumpalgale;

Tunnustus antakse üle õpetajate päeva 

sündmusel oktoobris.



Aasta haridustegu Tunnustuse aasta haridustegu 

andmise eesmärk on märkida 

ära neid, kes on paistnud silma 

innovaatilise ettevõtmisega, 

mis on teistele 

haridusasutustele eeskujuks, 

aidanud kaasa hariduse 

edendamisele, panustanud 

sihikindlalt ja tulemuslikult 

õppiva organisatsiooni 

kujundamisse, toetanud ja 

arendanud haridusvaldkonna 

koostöövõrgustikku, aidanud 

väärtustada haridust 

ühiskonnas.

Nimetuse omistamise ettepaneku esitamise õigus Viimsi 

Vallavalitsusele on kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel.  

Ettepanekud tuleb esitada Viimsi vallavalitsusele igal aastal 

hiljemalt 31.augustiks. Laekunud taotlused vaatab läbi ja 

teeb ettepanekud Viimsi Vallavalitsuse poolt moodustatud 

komisjon. Komisjoni seisukoha tunnustuse omistamiseks 

protokollib ja valmistab vallavalitsusele korralduse 

eelnõuna ette vastava valdkonna struktuuriüksus. Aasta 

haridustegu tunnustuse saaja kinnitab vallavalitsus 

korraldusega.

Aasta haridustegu tunnustuse saajale antakse 

vallavalitsuse tänukiri ja preemia, mille 

summa kujuneb vastavalt vabariigi valitsuse 

poolt kehtestatud õpetaja miinimumpalgale.

Tunnustus antakse üle õpetajate päeva 

sündmusel oktoobris.



Õpilaste ja õpetajate 

tunnustamine

Haridusalase tunnustamise 

eesmärgiks on väärtustada 

õppimist ja enesearendust ning 

tunnustada Viimsi valla 

parimaid õpilasi ja õpetajaid: 

järgmiselt:                                                   

1.huvikooli põhiõppe 

lõpetamine kiitusega;

2.munitsipaalpõhikooli 

lõpetamine kiitusega;

3.vabariiklikel ja 

rahvusvahelistel olümpiaadidel 

ja/või konkurssidel edukalt 

esinemine.                                                      

4.gümnaasiumi lõpetamine 

kuldmedaliga, kui õpilase 

elukoht ja vähemalt ühe 

vanema elukoht asub eelneva 

kalendriaasta 31. detsembri 

seisuga rahvastikuregistri 

andmetel Viimsi vallas.            

5.parimate õpetajate tänamine 

vallavalitsuse tänukirjaga.

Haridusalase tunnustuse määramiseks esitavad koolide 

direktorid vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale 

esildise kord õppeaastas, hiljemalt 30. juuniks. Rahaline 

tunnustamine kinnitatakse haridus- ja kultuuriosakonna 

juhataja otsusega lähtudes vallavalitsuse vastavast 

korraldusest.                                                                                

Gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetajate 

tunnustamiseks teeb vallavalitsusele ettepaneku haridus- 

ja kultuuriosakond. Preemia saajad ja summad kinnitatakse 

vallavalitsuse korraldusega. 

Preemiasummad  kantakse autasustatu või 

tema seadusliku esindaja arveldusarvele. 



Aasta 

haridusvaldkonna 

toetaja

Tunnustuse aasta 

haridusvaldkonna toetaja 

andmise eesmärk on märgata 

üksikisikut või organisatsiooni, 

kes oma tegevusega on 

toetanud õppeasutusi, 

edendanud kooli ja kogukonna 

vahelist koostööd või 

väärtustanud haridust.

Tunnustuse omistamise ettepaneku esitamise õigus Viimsi 

Vallavalitsusele on kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel.  

Ettepanekud tuleb esitada Viimsi vallavalitsusele igal aastal 

hiljemalt 31.oktoobriks. Laekunud taotlused vaatab läbi ja 

teeb ettepanekud Viimsi Vallavalitsuse poolt moodustatud 

komisjon. Komisjoni seisukoha tunnustuse omistamiseks 

protokollib ja valmistab vallavalitsusele korralduse 

eelnõuna ette vastava valdkonna struktuuriüksus. Aasta 

haridusvaldkonna toetaja tunnustuse saaja kinnitab 

vallavalitsus korraldusega

Aasta haridusvaldkonna toetaja tunnustuse 

saajale antakse vallavalitsuse tänukiri ja 

meene.

Tunnustus antakse üle valla taasasutamise 

aastapäeva sündmusel detsembris.

Aasta 

kultuuripreemia

Viimsi valla kultuuri 

aastapreemia eesmärk on 

tunnustada ja innustada 

Viimsiga seotud isikuid või 

organisatsioone, kes on aasta 

jooksul kultuurivaldkonnas 

silma paistnud ning kes on 

panustanud oluliste sündmuste 

arengusse või saavutanud oma 

tegevuses kõrge taseme.

Ettepanekuid preemiate määramiseks võivad esitada nii 

juriidilised kui füüsilised isikud.Ettepanekud tuleb esitada 

Viimsi vallavalitsusele igal aastal hiljemalt 31.oktoobriks. 

Laekunud taotlused vaatab läbi ja teeb ettepanekud Viimsi 

Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Komisjoni 

seisukoha tunnustuse omistamiseks protokollib ja 

valmistab vallavalitsusele korralduse eelnõuna ette vastava 

valdkonna struktuuriüksus. 

Valla kultuuri aastapreemia saajale 

määratakse rahaline preemia ja antakse üle 

meene.

Tunnustuse üleandmine toimub  valla 

taasasutamise aastapäeva sündmusel 

detsembris.



Aasta spordipreemia Viimsi valla spordi aastapreemia 

eesmärk on tunnustada ja 

innustada Viimsiga seotud 

isikuid või organisatsioone, kes 

on aasta jooksul 

spordivaldkonnas silma 

paistnud ning kes on 

panustanud oluliste sündmuste 

arengusse või saavutanud oma 

tegevuses kõrge taseme.

Ettepanekuid preemiate määramiseks võivad esitada nii 

juriidilised kui füüsilised isikud.Ettepanekud tuleb esitada 

Viimsi vallavalitsusele igal aastal hiljemalt 31. oktoobriks. 

Laekunud taotlused vaatab läbi ja teeb ettepanekud Viimsi 

Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Komisjoni 

seisukoha tunnustuse omistamiseks protokollib ja 

valmistab vallavalitsusele korralduse eelnõuna ette vastava 

valdkonna struktuuriüksus. 

Valla spordi aastapreemia saajale määratakse 

rahaline preemia ja antakse üle meene.

Tunnustuse üleandmine toimub  valla 

taasasutamise aastapäeva sündmusel 

detsembris.

Aasta noorsootöö 

auhind

Viimsi valla aasta noorsootöö 

auhinna eesmärk on 

tunnustada vallas tegutsevaid 

isikuid ja organisatsioone, kes 

on aasta jooksul silmapaistvalt 

tegutsenud noorsootöö 

valdkonnas või saavutanud 

märkimisväärseid tulemusi 

Viimsi valla kujundamisel 

noortesõbralikumaks

Ettepanekuid preemiate määramiseks võivad esitada nii 

juriidilised kui füüsilised isikud.Ettepanekud tuleb esitada 

Viimsi vallavalitsusele igal aastal hiljemalt 31.oktoobriks. 

Laekunud taotlused vaatab läbi ja teeb ettepanekud Viimsi 

Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Komisjoni 

seisukoha tunnustuse omistamiseks protokollib ja 

valmistab vallavalitsusele korralduse eelnõuna ette vastava 

valdkonna struktuuriüksus. 

Viimsi valla noorsootöö auhind on rahaline 

preemia ja vallavalitsuse tänukiri, mis antakse 

üle valla taasasutamise aastapäeva 

sündmusel detsembris.



Noorte toetamine ja 

tunnustamine

Noorte toetuse andmise 

eesmärk on tunnustada ja 

innustada Viimsi noori vanuses 

7-26, keda võib pidada noorte 

eeskujuks erinevates 

valdkondades ning kes on 

viimase jooksva aasta jooksul 

panustanud ühiskonna 

arengusse või saavutanud oma 

tegevusega kõrge taseme.

Taotlusi toetuse määramiseks võivad esitada nii füüsilised 

kui juriidilised isikud aastaringselt.Taotlusi võib esitada nii 

üksiku noore kui ka noortegrupi toetamiseks ja 

tunnustamiseks. Laekunud taotlused vaatab läbi ja teeb 

ettepanekud Viimsi Vallavalitsuse poolt moodustatud 

komisjon. Komisjoni seisukoha tunnustuse omistamiseks 

protokollib ja valmistab vallavalitsusele korralduse 

eelnõuna ette vastava valdkonna struktuuriüksus. 

Stipendiumi summa kantakse tunnustuse 

saaja või tema ametliku esindaja 

arveldusarvele.

Aasta ettevõtlustegu Tunnustuse aasta 

ettevõtlustegu eesmärgiks on 

märgata isikut, meeskonda või 

organisatsiooni ettevõtmise või 

tegevuse (ka vabatahtliku 

tegevuse) eest, millega on 

märkimisväärselt panustatud 

ettevõtlusvaldkonna 

arendamisse Viimsi vallas.

Tunnustuse omistamise ettepaneku esitamise õigus Viimsi 

Vallavalitsusele on kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel.  

Ettepanekud tuleb esitada Viimsi vallavalitsusele igal aastal 

hiljemalt 31.oktoobriks. Laekunud taotlused vaatab läbi ja 

teeb ettepanekud Viimsi Vallavalitsuse poolt moodustatud 

komisjon. Komisjoni seisukoha tunnustuse omistamiseks 

protokollib ja valmistab vallavalitsusele korralduse 

eelnõuna ette vastava valdkonna struktuuriüksus. Aasta 

ettevõtlustegu tunnustuse saaja kinnitab vallavalitsus 

korraldusega.

Aasta ettevõtlustegu tunnustuse saajale 

antakse vallavalitsuse tänukiri ja meene.

Tunnustus antakse üle valla pidulikul 

sündmusel. 



Aasta Keskkonnategu Tunnustuse aasta 

keskkonnategu eesmärgiks on 

märgata isikut, meeskonda või 

organisatsiooni ettevõtmise või 

tegevuse (ka vabatahtliku 

tegevuse) eest, millega on 

märkimisväärselt panustatud 

keskkonnavaldkonna 

parendamisse Viimsi vallas.

Tunnustuse omistamise ettepaneku esitamise õigus Viimsi 

Vallavalitsusele on kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel.  

Ettepanekud tuleb esitada Viimsi vallavalitsusele igal aastal 

hiljemalt 31.oktoobriks. Laekunud esildised vaatab läbi ja 

teeb ettepanekud Viimsi Vallavalitsuse poolt moodustatud 

komisjon. Komisjoni seisukoha tunnustuse omistamiseks 

protokollib ja valmistab vallavalitsusele korralduse 

eelnõuna ette vastava valdkonna struktuuriüksus. Aasta 

Keskkonnateo tunnustuse saaja kinnitab vallavalitsus 

korraldusega.

Aasta Keskkonnategu tunnustuse saajale 

antakse vallavalitsuse tänukiri ja meene.

Tunnustus antakse üle valla taasasutamise 

aastapäeva sündmusel detsembris.

Aasta 

Sotsiaalvaldkonna 

tegu

Tunnustuse aasta 

sotsiaalvaldkonna tegu 

eesmärgiks on märgata isikut, 

meeskonda või organisatsiooni 

ettevõtmise või tegevuse (ka 

vabatahtliku tegevuse) eest, 

millega on märkimisväärselt 

panustatud sotsiaalvaldkonna 

arendamisse Viimsi vallas.

Tunnustuse omistamise ettepaneku esitamise õigus Viimsi 

Vallavalitsusele on kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel.  

Ettepanekud tuleb esitada Viimsi vallavalitsusele igal aastal 

hiljemalt 31.oktoobriks. Laekunud taotlused vaatab läbi ja 

teeb ettepanekud Viimsi Vallavalitsuse poolt moodustatud 

komisjon. Komisjoni seisukoha tunnustuse omistamiseks 

protokollib ja valmistab vallavalitsusele korralduse 

eelnõuna ette vastava valdkonna struktuuriüksus. Aasta 

sotsiaalvaldkonna tegu tunnustuse saaja kinnitab 

vallavalitsus korraldusega.

Aasta sotsiaalvaldkonna tegu tunnustuse 

saajale antakse vallavalitsuse tänukiri ja 

meene.

Tunnustus antakse üle valla taasasutamise 

aastapäeva sündmusel detsembris.



Kaunis kodu Kauni kodu tunnustuse eesmärk 

on väärtustada ilu, harmooniat, 

heakorda ja kodusust.

Teade kaunite kodude esitamiseks konkursile avaldatakse 

mais. Konkursile esitatud kodusid hindab ja teeb 

ettepanekud premeerimiseks Viimsi Vallavalitsuse poolt 

moodustatud komisjon. Komisjoni seisukoha tunnustuse 

omistamiseks protokollib ja valmistab vallavalitsusele 

korralduse eelnõuna ette vastava valdkonna 

struktuuriüksus.

Nimetuse "Kaunis kodu" võitjad kuulutatakse 

välja ja rahalised auhinnad antakse  üle valla 

taasasutamise aastapäeva sündmusel 

detsembris.

Aasta pere Aasta pere tunnustamise 

eesmärk on väärtustada 

perekonda ja tunnustada selle 

rolli laste kasvatamisel.

Põhjendatud esildis tuleb esitada Viimsi Vallavalitsusele 

hiljemalt 15.aprilliks. Laekunud esildised vaatab läbi ja teeb 

ettepanekud Viimsi Vallavalitsuse poolt moodustatud 

komisjon. Komisjoni seisukoha tunnustuse omistamiseks 

protokollib ja valmistab vallavalitsusele korralduse 

eelnõuna ette vastava valdkonna struktuuriüksus. 

Aunimetuse Aasta pere saaja kinnitab vallavalitsus 

korraldusega. 

Aunimetuse Aasta pere saajale antakse 

vastav tunnistus ja rahaline preemia üle  valla 

sünnipäevale pühendatud pidulikul 

sündmusel mais.

Aasta küla Aasta küla tunnustuse eesmärk 

on väärtustada külaelu 

elujõulisust, sisemist koostööd 

ja toimivat ühistegevust. 

Põhjendatud ettepanekuid "Aasta küla" nimetamiseks 

võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud kuni 

31.oktoobrini. Lekunud esildised vaatab läbi ja teeb 

ettepanekud Viimsi Vallavalitsuse poolt moodustatud 

komisjon. Komisjoni seisukoha tunnustuse omistamiseks 

protokollib ja valmistab vallavalitsusele korralduse 

eelnõuna ette vastava valdkonna struktuuriüksus.

Nimetuse "Aasta küla" saajale antakse vastav 

tunnistus, "Aasta küla" logo kasutamise õigus 

ja sihtotstarbeline rahaline toetus üle valla 

sünnipäeva tähistamise sündmusel mais.



Külavanema märgi 

üleandmine

Külavanema  märgi omistamise 

eesmärk on tunnustada 

külavanema staatust ja 

positsiooni kogukonnas.

Külavanema valimise kord on sätestatud Viimsi valla 

põhimääruses.

Külavanemaks valitud isikule antakse 

külavanema tunnistus ja märk üle valla 

sünnipäeva tähistamise sündmusel mais.

Viimsi Vallavalitsuse 

tänukiri

Vallavalitsuse tänukirja andmise 

eesmärk on tunnustada isikuid 

või organisatsioone, kes on 

saavutanud silmapaistvaid 

tulemusi, täitnud suurepärasel 

tasemel oma tööülesandeid või 

märkimisväärselt panusatnud 

valla arengusse.

Põhjendatud esildisi vallavalitsuse tänukirja andmiseks võib 

teha aastaringselt.

Vallavalitsuse tänukiri antakse saajale üle 

pidulikul sündmusel.

Märkamine Vallakodanike märkamine 

nende olulistel tähtpäevadel on 

ellu kutsutud eesmärgiga 

tugevdada kogukonnaühtsust. 

Vallavalitsus peab meeles oma 

kodnike juubeleid (alates 70), 

kuld- ja teemantpulmapaare ja 

beebide vanemaid.

Vastava info koondab ja meelespidamise vallavalitsuse 

poolt korraldab vastutav struktuuriüksus.

Meelespidamine toimetatakse kodanikule 

olulisel tähtpäeval või vastavalt selleks 

korraldatud pidulikul sündmusel.


