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Veriora valla preemiate statuudid
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus” § 6 lg 3 p 2,
Veriora Vallavolikogu 28.02.2006 määrus nr 5 “Veriora valla põhimääruse uue
redaktsiooni kinnitamine” § 14 lg 1 p 41 ja “Haldusmenetluse seadus” § 64 lg 1
alusel.
§ 1 Veriora valla elutöö preemia statuut
(1) Veriora valla elutöö preemia (edaspidi preemia) määratakse tunnustusena Veriora
vallas sündinud või siin pikka aega alaliselt elanud isikule, kelle tegevus on
avalikkuse poolt kõrgelt hinnatud ja kogu elutöö on positiivselt mõjutanud Veriora
valla arengut ja mainet.
(2) Preemia kandidaadiks esitatavad isikud peavad olema vähemalt 45-aastased ja nad
ei tohi omada kehtivaid karistusi.
(3) Preemia annab välja Veriora Vallavolikogu üks kord nelja aasta jooksul oma
seadusejärgsete volituste lõppemise aasta võidupühal.
(4) Preemia suuruseks on rahasumma (pärast riigi poolt ettenähtud maksude
mahaarvamist) või hinnaline kingitus väärtuses 640 eurot. Preemiaga kaasneb
nimeliselt graveeritud mälestusese, mille vormi ja kujunduse kinnitab vallavalitsus.
(5) Ettepanekuid preemia kandidaatide kohta võivad teha kõik Veriora valla elanike
registrisse kantud vähemalt 18-aastased füüsilised isikud ning Veriora vallas
registreeritud või valla territooriumil tegutsevad asutused, ettevõtted ja
mittetulundusühingud.
(6) Ettepanek esitatakse kirjalikult ning sellele peab olema lisatud seletus, miks
taotletakse isiku preemia kandidaadiks tunnistamist.
(7) Taotlused preemia kandidaadiks tunnistamiseks esitatakse preemia väljaandmise
aasta 25. aprilliks Veriora Vallavalitsusele, kes edastab kandidaatide nimekirja
Veriora valla preemiate määramise komisjonile (edaspidi komisjon ). Komisjon arutab
nimekirja kantud isikute kandidatuurid läbi ning teeb Veriora Vallavolikogule
ettepaneku preemia määramiseks.

(8) Komisjon kinnitatakse vallavolikogu poolt seitsmeliikmelisena: komisjoni kaks
liiget määrab vallavolikogu, ühe liikme vallavalitsus, üks esindaja on spordiklubist
“Verko”, üks on külavanemate esindaja, üks on kodanikuühenduste esindaja ja
viimane Veriora valla ettevõtja preemia laureaat.
(9) Külavanemate esindaja ja kodanikuühenduste esindaja valimise korraldab
vallavalitsus.
(10) Komisjon selgitab elutöö preemia saaja kandidaadi salajasel hääletusel. Igal
komisjoni liikmel on salajasel hääletusel üks hääl. Komisjon teeb Veriora
Vallavolikogule ettepaneku määrata elutöö preemia isikule, kelle poolt hääletas
vähemalt neli komisjoni liiget.
(11) Oma ettepanekuid esitatud kandidaatide sobivuse kohta võivad komisjonile teha
kõik volikogu komisjonid ja fraktsioonid. Antud ettepanekud ei ole komisjonile
otsustamisel siduvad.
(12) Veriora Vallavolikogu võib jätta Veriora valla elutöö preemia välja andmata.
(13) Preemia ja mälestuseseme annavad vallavolikogu esimees ja vallavanem
pidulikult üle võidupühal, 23. juunil.
§ 2. Veriora valla ettevõtja preemia statuut
(1) Veriora valla ettevõtja preemia (edaspidi preemia) määratakse väljapaistva
tegevuse eest ettevõtluse edendamisel. Preemia määratakse Veriora vallas tegutsevale
füüsilisest isikust ettevõtjale või vallas registreeritud või tegutsevale ettevõttele.
(2) Preemia kandidaadiks esitatavad isikud või ettevõtted peavad vastama järgmistele
tingimustele:
- tegutsenud vähemalt kaks aastat;
- ei tohi olla ajatamata maksuvõlgasid;
- vähemalt kaks alalist töötajat .
(3) Preemia annab välja Veriora Vallavolikogu iga kahe aasta tagant.
(4) Preemiaks on rahasumma või hinnaline kingitus väärtuses 320 eurot (pärast riigi
poolt ettenähtud maksude mahaarvamist). Preemiaga kaasneb nimeliselt graveeritud
mälestusese, mille vormi ja kujunduse kinnitab vallavalitsus.
(5) Ettepanekuid preemia kandidaatide kohta võivad teha kõik Veriora valla elanike
registrisse kantud vähemalt 18-aastased füüsilised isikud ning Veriora vallas
registreeritud või valla territooriumil tegutsevad asutused, ettevõtted ja
mittetulundusühingud.
(6) Ettepanek esitatakse kirjalikult ning sellele peab olema lisatud seletus, miks
taotletakse isiku või ettevõtte preemia kandidaadiks tunnistamist.
(7) Taotlused preemia kandidaadiks tunnistamiseks esitatakse preemia väljaandmise
aasta 20. septembriks Veriora Vallavalitsusele, kes edastab kandidaatide nimekirja
Veriora valla preemiate määramise komisjonile (edaspidi komisjon), kes arutab

nimekirja kantud isikute kandidatuurid läbi ning teeb Veriora Vallavolikogule
ettepaneku preemia määramiseks.
(8) Komisjon kinnitatakse vallavolikogu poolt seitsmeliikmelisena: komisjoni kaks
liiget määrab vallavolikogu, ühe liikme vallavalitsus, üks esindaja on spordiklubist
“Verko”, üks on külavanemate esindaja, üks on kodanikuühenduste esindaja ja
viimane Veriora valla ettevõtja preemia laureaat.
(9) Külavanemate esindaja ja kodanikuühenduste esindaja valimise korraldab
vallavalitsus.
(10) Komisjon selgitab ettevõtja preemia saaja kandidaadi salajasel hääletusel. Igal
komisjoni liikmel on salajasel hääletusel üks hääl. Komisjon teeb Veriora
Vallavolikogule ettepaneku määrata preemia isikule, kelle poolt hääletas vähemalt
neli komisjoni liiget.
(11) Oma ettepanekuid esitatud kandidaatide sobivuse kohta võivad komisjonile teha
kõik volikogu komisjonid. Antud ettepanekud ei ole komisjonile otsustamisel
siduvad.
(12) Veriora Vallavolikogu võib jätta Veriora valla ettevõtja preemia välja andmata.
§ 3 Veriora valla haridus-, kultuuri- ja spordipreemia stratuut
(1) Veriora valla haridus-, kultuuri – ja spordipreemia (edaspidi preemia) määratakse
väljapaistva tegevuse eest hariduse, kultuuri või spordi edendamisel. Preemia
määratakse Veriora vallas tegutsevale füüsilisele isikule või kollektiivile.
(2) Antakse välja 3 preemiat:
1) kollektiivi preemia – noorte või täiskasvanute kultuuri-, haridus- või
spordikollektiivile;
2) täiskasvanu preemia;
3) noorte preemia (alla 18-aastastele)
(3) Preemia antakse üksikisikule või kollektiivile, kes on silma paistnud oma
tegevusega või saavutustega kultuuri-, hariduse- või spordivaldkonnas.
(4) Preemia kandidaatideks

esitatavatel isikutel või kollektiividel on saavutusi
hariduse, kultuuri või spordi vallas, nad on tulemuslikult korraldanud või
propageerinud haridus-, kultuuri- või sporditööd. Neil on laitmatu renomee.
(5) Preemia annab välja Veriora Vallavolikogu iga kahe aasta tagant.
(6) Preemia suuruseks üksikisikule on rahasumma või hinnaline kingitus väärtuses
160 eurot ja kollektiivile rahasumma või hinnaline kingitus 320 eurot väärtuses
(pärast riigi poolt ettenähtud maksude mahaarvamist). Määrusega kaasneb nimeliselt
graveeritud mälestusese, mille vormi ja kujunduse kinnitab vallavalitsus.
(7) Ettepanekuid preemia kandidaatide kohta võivad teha kõik Veriora valla elanike
registrisse kantud vähemalt 18-aastased füüsilised isikud ning Veriora vallas

registreeritud või valla territooriumil tegutsevad asutused, ettevõtted ja
mittetulundusühingud.
(8) Ettepanek esitatakse kirjalikult ning sellele peab olema lisatud seletus, miks
taotletakse isiku või kollektiivi preemia kandidaadiks tunnistamist.
(9) Taotlused preemia kandidaadiks tunnistamiseks esitatakse preemia väljaandmise
aasta 20. septembriks Veriora Vallavalitsusele, kes edastab kandidaatide nimekirja
Veriora valla preemiate määramise komisjonile (edaspidi komisjon), kes arutab
nimekirja kantud isikute kandidatuurid läbi ning teeb Veriora Vallavolikogule
ettepaneku preemia määramiseks.
(10) Komisjon kinnitatakse vallavolikogu poolt seitsmeliikmelisena: komisjoni kaks
liiget määrab vallavolikogu, ühe liikme vallavalitsus, üks esindaja on spordiklubist
“Verko”, üks on külavanemate esindaja, üks on kodanikuühenduste esindaja ja
viimane Veriora valla ettevõtja preemia laureaat.
(11) Külavanemate esindaja ja kodanikuühenduste esindaja valimise korraldab
vallavalitsus.
(12) Komisjon selgitab preemia saaja kandidaadi salajasel hääletusel. Igal komisjoni
liikmel on salajasel hääletusel üks hääl. Komisjon teeb Veriora Vallavolikogule
ettepaneku määrata preemia isikule või kollektiivile kelle poolt hääletas vähemalt neli
komisjoni liiget.
(13) Oma ettepanekuid esitatud kandidaatide sobivuse kohta võivad komisjonile teha
kõik volikogu komisjonid. Antud ettepanekud ei ole komisjonile otsustamisel
siduvad.
(14) Veriora Vallavolikogu võib jätta Veriora valla haridus-, kultuuri- ja
sporditööpreemia välja andmata.
§ 4. Rakendussätted
(1) Määrus avaldatakse “Riigi Teataja” elektroonilises andmekogus.
(2) Määrus avalikustatakse Veriora valla kodulehel, Leevi ja Veriora
raamatukogudes.
(3) Tunnistada kehtetuks Veriora Vallavolikogu 25.04.2002 määrus nr 14,
18.12.2003 määrus nr 21, 24.11.2005 määrus nr 23 ja 23.04.2009
määrus nr 14.
(4) Määrus jõustub 05.maist 2010.
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