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III LUGEMINE

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Põlva

19.02.2018 nr 1-4/28

Põlva valla tunnustusavalduste andmise
kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lõike 1 ja Põlva
Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" § 11 alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala
Põlva valla tunnustusavalduste (edaspidi tunnustus) andmise kord reguleerib Põlva vallas
väljaantavate tunnustusavalduste ettepanekute esitamise ja menetlemise ning väljaandmise korra.
§ 2. Põlva valla tunnustusavaldused
(1) Põlva vald avaldab tunnustust:
1) Põlva valla aukodaniku nimetuse ja aumärgi andmisega;
2) Põlva valla tunnustuse "Aasta tegu" andmisega;
3) Põlva valla tunnustuse "Aasta vabatahtlik" andmisega;
4) Põlva valla kultuuripreemia andmisega;
5) Põlva valla aukirja ja vapimärgi andmisega;
6) Põlva vallavanema tänukirja andmisega.
(2) Õpetajate ja õpilaste tunnustamise kord kehtestatakse Põlva Vallavalitsuse määrusega.
§ 3. Aukodanik
(1) Põlva valla aukodaniku nimetus (edaspidi aukodanik) antakse füüsilisele isikule erilise
austusavaldusena aastatepikkuse töö või tegevuse ja eeskuju eest, mis on positiivselt mõjutanud
Põlva valla arengut ja tuntust.
(2) Ettepanek esitatakse Põlva Vallavalitsusele (edaspidi valitsus) hiljemalt 31. detsembril ja see
peab sisaldama aukodaniku kandidaadiks esitatava isiku nime, sünniaega, elukohta, elukutset või
ametit, töö- või teenistuskohta, teenete kirjeldust ja põhjendust. Ettepaneku võib esitada igaüks.
(3) Valitsus esitab oma ettepaneku aukodaniku kandidaadi kohta ja tähtaegselt esitatud
nõuetekohaselt vormistatud ettepanekud Põlva Vallavolikogule (edaspidi volikogu) hiljemalt 1.
veebruaril.
Kultuurikomisjoni muudatusettepanek:
muuta paragrahvi 3 lõige 3 ja sõnastada see järgmiselt:
"(3) Valitsus esitab oma ettepanekud aukodaniku kandidaadi kohta ja tähtaegselt esitatud
nõuetekohaselt vormistatud ettepanekud Põlva Vallavolikogule (edaspidi volikogu) hiljemalt 15.
jaanuaril.".
(4) Aukodaniku nimetuse ja aumärgi andmise otsustab volikogu.

(5) Aukodaniku nimetuse pälvinud isikule omistatakse aumärk ning antakse rahaline preemia
summas 1000 eurot.
(6) Aukodaniku nimetusega kaasnev aumärk antakse üle Eesti Vabariigi sünnipäevale
pühendatud vastuvõtul.
(7) Valla aumärk on linaõie kujuline, mis on valmistatud 925° hõbedast. Märk on kahekihiline.
Alumine kiht on kuumemailitud nelja emailiga. Märgil on rõngakujuline tekstiosa Jakob Hurda
sõnadega "Mõistuse ja jõuga", mis pärinevad tema isamaalisest kõnest. Tekstiosa on madalam,
kullatud. Märk on varustatud proovimärgise ja valmistaja märgisega. Märk on trukk-kinnitusega.
§ 4. Tunnustus "Aasta tegu" ja "Aasta vabatahtlik"
(1) Tunnustusega "Aasta tegu" väärtustatakse vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või
sündmust, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja tuntust aasta jooksul.
(2) Tunnustusega "Aasta vabatahtlik" avaldatakse austust ja tänu inimesele, kes vabatahtlikult
panustab ühiskonna arengusse.
(3) Ettepanek koos põhjendusega esitatakse valitsusele hiljemalt 31. detsembril. Ettepaneku võib
esitada igaüks.
(4) Valitsus esitab oma ettepaneku kandidaadi kohta ja tähtaegselt esitatud nõuetekohaselt
vormistatud ettepanekud volikogule hiljemalt 1. veebruaril.
Kultuurikomisjoni muudatusettepanek:
muuta paragrahvi 4 lõige 4 ja sõnastada see järgmiselt:
"(4) Valitsus esitab oma ettepanekud kandidaadi kohta ja tähtaegselt esitatud nõuetekohaselt
vormistatud ettepanekud volikogule hiljemalt 15. jaanuaril.".
(5) Tunnustuse andmise otsustab volikogu.
(6) Tunnustuse andmisega kaasneb rahaline preemia või meene. Rahalise preemia suuruse ja
meene väärtuse otsustab volikogu.
(7) Tunnustus antakse üle Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud vastuvõtul.
§ 5. Kultuuripreemia
(1) Kultuuripreemia antakse Põlva vallas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule või
muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik, väljapaistva tegevuse eest kultuuri- või
spordivaldkonnas.
(2) Kultuuripreemia antakse:
1) kultuurivaldkonnas kultuuri-, hariduse-, teaduse- või loomingu alal;
2) spordivaldkonnas spordi-, tervisedenduse või sportlike eluviiside propageerimise alal.
(3) Ettepanek koos põhjendusega esitatakse valitsusele hiljemalt 31. detsembril. Ettepaneku võib
esitada igaüks.
(4) Valitsus esitab oma ettepanekud kandidaatide kohta ja tähtaegselt esitatud nõuetekohaselt
vormistatud ettepanekud volikogule hiljemalt 1. veebruaril.
Kultuurikomisjoni muudatusettepanek:
muuta paragrahvi 5 lõige 4 ja sõnastada see järgmiselt:
"(4) Valitsus esitab oma ettepanekud kandidaatide kohta ja tähtaegselt esitatud nõuetekohaselt
vormistatud ettepanekud volikogule hiljemalt 15. jaanuaril.".
(5) Kultuuripreemia andmise ja preemia suuruse otsustab volikogu.
(6) Kultuuripreemia antakse üle Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud vastuvõtul.
§ 6. Aukiri
(1) Aukiri antakse austusavaldusena silmapaistva saavutuse või tegevuse eest vastavalt valitsuse
otsusele.
(2) Aukirja pälvinud isikule omistatakse vapimärk.
(3) Ettepaneku võib esitada valitsuse liige, volikogu liige, valitsuse hallatava asutuse juht,
külavanem ja Põlva vallas tegutsevad organisatsioonid.

(4) Ettepanek koos põhjendusega esitatakse valitsusele vähemalt 15 päeva enne tunnustuse
üleandmist.
(5) Tunnustuse andmisega võib kaasneda rahaline preemia või meene. Rahalise preemia suuruse
ja meene väärtuse otsustab valitsus.
§ 7. Tänukiri
(1) Tänukiri antakse füüsilisele isikule tänuavaldusena kauaaegse teenistuse eest, valla poolt või
koostöös vallaga organiseeritud üritust toetanud isikule või muudel juhtudel vastavalt
vallavanema otsusele.
(2) Tänukirja andmisega võib kaasneda rahaline preemia või meene. Rahalise preemia suuruse ja
meene väärtuse otsustab vallavanem.
§ 8. Rakendussätted
(1) Vallavalitsus võib kinnitada määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid, mis
avalikustatakse Põlva valla veebilehel www.polva.ee.
(2) Tunnistada kehtetuks:
1) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30. juuni 2005. a määrus nr 25 "Vastse-Kuuste valla tänukirja
statuudi kinnitamine";
2) Ahja Vallavolikogu 29. novembri 2006. a määrus nr 19 "Ahja Vallavalitsuse "Tänukirja
Statuudi" kinnitamine";
3) Põlva Vallavolikogu 11. novembri 2015. a määrus nr 1-2/29 "Põlva valla tunnustusavalduste
andmise kord".
(3) Määrus jõustub 2018. aasta 1. detsembril.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
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Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 19.02.2018 määruse eelnõu nr 1-4/28 "Põlva valla
tunnustusavalduste andmise kord" juurde
Sissejuhatus
01.02.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määrus nr 21 "Ahja valla, Laheda valla,
Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi
Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine" muutmine". Määruse alusel moodustus 22.10.2017 Ahja valla, Mooste valla,
Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põlva
vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Haldusreformi seaduse § 16 lõikest 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (edaspidi
ETHS) § 141 lõikest 41 tulenevalt peab uus moodustunud omavalitsusüksus kehtiva õigusnormi
pärast haldusreformi uuesti kehtestama. Ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktid kehtivad kuni
uue moodustunud omavalitsusüksuse organite poolt uue õigusnormi kehtestamiseni sellel
territooriumiosal, kus nad enne omavalitsusüksuste ühinemist kehtestati.
Arvestades haldusreformi seadusest ning ETHS-ist tulenevat eeldust ja kohustust, et pärast
kohalike omavalitsuste ühinemist kehtestab uus omavalitsusüksus kogu õigusliku regulatsiooni
uuesti, on välja töötatud kogu Põlva valla haldusterritooriumil kehtiva määruse eelnõu
kehtestamaks Põlva valla tunnustusavalduste ettepanekute esitamise ja menetlemise ning
väljaandmise korra.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 14 lõige 1 alusel võib omavalitsusüksusel olla oma
lipp, vapp, aumärgid, ametirahad, aunimetused ja muu sümboolika.
Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 "Põlva valla põhimäärus" § 11 alusel
kehtestab Põlva valla tunnustusavaldused ning nende andmise tingimused ja korra volikogu
määrusega (01.11.2018 jõustuv redaktsioon).
Hetkel kehtiv Põlva Vallavolikogu 11. novembri 2015. a määrus nr 1-2/29 "Põlva valla
tunnustusavalduste andmise kord" reguleerib Põlva aumärgi, Põlva valla aukirja, Põlva
vallavanema tänukirja, tunnustuse "Aasta tegu" andmise ja kultuuripreemiate andmise aluseid ja
korda.
Ahja, Laheda, Mooste ja Vastse-Kuuste vallas reguleeriti tunnustusavalduste andmise kord valla
põhimääruses.
Ühinenud omavalitsusüksuste tunnuslaused ja tunnustusavaldused
Ahja vald
Tunnuslause (PM § 12) – Ahja vallal võib olla oma logo ja tunnuslause. Ahja valla logo
ja tunnuslause kasutamise korra kinnitab vallavalitsus. Ahja Vallavalitsus ei ole
kehtestatud tunnuslauset
Tunnustusavaldused: vallavanema tänukiri
Laheda vald
Tunnuslause - "Lahedam elu" (ametlikult kinnitamata)
Tunnustusavaldused (PM § 8):
- valla tänukiri – antakse füüsilisele või juriidilisele isikule valitsuse korralduse alusel.
Erandkorras võib tänukirja anda vallavanem käskkirja alusel
- vallavanema tänukiri – Laheda valla heaks ning maine kujundamiseks tehtud töö eest
ning muu märkimisväärse tegevuse eest tunnustuse avaldamiseks
- vallavanema kiituskiri – Laheda valla õpilastele, õpetajatele ja juhendajatele
tunnustusena aineolümpiaadidel ja võistlustel eduka osalemise või muude kas oma kooli
või Laheda valla hüvanguks tehtud märkimist vajavate tegude eest

Mooste vald
Tunnuslause – ei ole
Tunnustusavaldused (PM § 4)
Mooste valla aumärk – on Mooste valla kõrgeim autasu, millega tunnustatakse inimese
erilisi teeneid ja silmapaistvaid tulemusi hariduse, kultuuri, ettevõtluse, spordi või
kohaliku omavalitsuse valdkonnas
PÕLVA VALD (PM § 7 ja § 8)
Tunnuslause "Põlva – parim paik põlvest põlve!"
Tunnustusavaldused
- valla aukodanik, kellele omistatakse aumärk
- Aasta tegu
- kultuuripreemia
- valla aukiri
- vallavanema tänukiri
Tunnustusavalduste andmist reguleerib Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord
Vastse-Kuuste vald
Tunnuslause – "Kauni loodusega Vastse-Kuuste vald on minu jaoks parim paik, kus
elada, teha tööd ja kasvatada lapsi."
(31.01.2007 kuni 01.01.2015 Vastse-Kuuste vallas kehtinud "Vastse-Kuuste valla
arengukava 2007–2017" sätestatud visioon, jätkuvalt kajastatud Vastse-Kuuste valla
veebilehel aadressil: http://vastse-kuuste.kovtp.ee/ 2015. aastal vastuvõetud arengukavas
aastani 2024 on visiooni täiendatud: aastaks 2024 on Vastse-Kuuste vald defineerinud
oma rolli piirkondlikus majandusarengus ning kasutab vallas olevaid ressursse oskuslikult
ja jätkusuutlikult, et tagada vallaelanikele töövõimalused ja meeldiv elukeskkond
Tunnustusavaldused (PM § 5 lõige 8)
Vapimärk – Vastse-Kuuste valla vapi kujutisega valla vapimärk (rinnamärk) omistatakse
Vastse-Kuuste vallale osutatud teenete ja saavutuste tunnustamiseks ning austuse
avaldamiseks
Määruse uue redaktsiooni kehtestamine on tingitud vajadusest kehtestada kogu Põlva valla
haldusterritooriumit hõlmav regulatsioon. Määruse redaktsioon ei erine suuresti ühinenud Põlva
valla haldusterritooriumil kehtinud Põlva Vallavolikogu 11. novembri 2015. a määrusest nr
1-2/29 "Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord".
Määrusega kehtestatakse Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord, mis reguleerib
Põlva aukodaniku nimetuse, Põlva aumärgi, Põlva valla aukirja ja vapimärgi, Põlva
vallavanema tänukirja, tunnustuse "Aasta tegu" ja tunnustuse "Aasta vabatahtlik" ning
Põlva valla kultuuripreemia andmise alused ja korra.
Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30. juuni 2005. a määrus nr 25 "Vastse-Kuuste valla tänukirja
statuudi kinnitamine" (Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis avaldamata), Ahja
Vallavolikogu 29. novembri 2006. a määrus nr 19 "Ahja Vallavalitsuse "Tänukirja Statuudi"
kinnitamine" ja Põlva Vallavolikogu 11. novembri 2015. a määrus nr 1-2/29 "Põlva valla
tunnustusavalduste andmise kord" tunnistatakse kehtetuks.
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Määruse kehtestamisega ei kaasne Põlva valla eelarvele tulusid ega kulusid.
Eelnõu võrdlev analüüs
Eelnõu on kooskõlas kehtivate kordade ja seadusandlusega

Määruse jõustumine
Vallavalitsus teeb ettepaneku määrus jõustada 2018. aasta 1. detsembril.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Määruse eelnõu on heaks kiidetud Põlva Vallavalitsuse poolt 16.03.2018 ning edastatud
menetlemiseks Põlva Vallavolikogule. Volikogu lõpetas 19.04.2018 istungil eelnõu I lugemise.
Määruse eelnõu uus redaktsioon on heaks kiidetud Põlva Vallavalitsuse poolt 26.09.2018 ning
edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule II lugemisele. Volikogu menetleb eelnõud
paralleelselt põhimääruse muutmise eelnõuga (eelnõu nr 1-4/103).
Põlva Vallavolikogu kultuurikomisjon esitas eelnõule kolm muudatusettepanekut:
1) muuta paragrahvi 3 lõige 3 ja sõnastada see järgmiselt:
"(3) Valitsus esitab oma ettepanekud aukodaniku kandidaadi kohta ja tähtaegselt esitatud
nõuetekohaselt vormistatud ettepanekud Põlva Vallavolikogule (edaspidi volikogu) hiljemalt 15.
jaanuaril.".
2) muuta paragrahvi 4 lõige 4 ja sõnastada see järgmiselt:
"(4) Valitsus esitab oma ettepanekud kandidaadi kohta ja tähtaegselt esitatud nõuetekohaselt
vormistatud ettepanekud volikogule hiljemalt 15. jaanuaril.".
3) muuta paragrahvi 5 lõige 4 ja sõnastada see järgmiselt:
"(4) Valitsus esitab oma ettepanekud kandidaatide kohta ja tähtaegselt esitatud nõuetekohaselt
vormistatud ettepanekud volikogule hiljemalt 15. jaanuaril.".
Valitsus toetab muudatusettepanekuid.
Määruse jaotuskava
Põlva Vallavalitsus ja vallavalitsuse hallatavad asutused
Avaldamiseks Riigi Teatajale
Eelnõu koostaja
Eliko Saks
vallasekretär

