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Rägavere vallas tunnustuse avaldamise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2 ja
paragrahvi 14 lõike 1 alusel.
I osa
ÜLDSÄTTED
§ 1 Määruse reguleerimisala
Käesoleva korraga sätestatakse Rägavere valla poolt jagatava tunnustuse (autasude) liigid nende kirjeldused
ning valla ees teeneid omavate isikute autasustamise ja tunnustamise tingimused.
§ 2 Tunnustuste liigitus ja arvestus
(1) Tunnustuse liigid on:
1) aukodanikuks nimetamine;
2) valla aukirjaga tunnustamine;
3) tiitliga «Rägavere valla kaunis kodu» tunnustamine;
(2) Tunnustuste kujunduse kinnitab vallavalitsus.
(3) Arvestust väljaantud tunnustuste üle peab vallasekretär
II osa
RÄGAVERE VALLA AUTASUD
§ 3 Rägavere valla aukodanikuks nimetamine
(1) Rägavere valla aukodanikuks nimetamine on Rägavere valla poolt antava tunnustuse kõrgeim aste.
Aukodaniku tiitliga kaasneb raamitud tunnuskiri ja teenetemärk.
(2) Aunimetus antakse üksikisikule, kellel on silmapaistvaid teeneid valla elu arendamisel.
(3) Aukodaniku nimetus omistatakse üldjuhul kandidaadile seoses isiku jaoks olulise tähtpäevaga (juubel,
ametijuubel jne). Aukodaniku tiitli annavad üle volikogu esimees ja vallavanem.
(4) Aukodanikuks nimetamise ettepanekuid võivad teha kõik vallakodanikud, ühendused ja
organisatsioonid.
(5) Motiveeritud kirjalik taotlus esitatakse Rägavere Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus).
(6) Aukodanikuks nimetamise otsustab Rägavere Vallavolikogu (edaspidi volikogu).
(7) Aukodaniku nimi avalikustatakse ning registreeritakse tunnustuste raamatus.
§ 4 Valla aukirjaga tunnustamine
( 1) Valla aukiri on tunnustus, mis antakse isikule või kollektiivile, kes on edukalt esindanud Rägavere
valda konkurssidel, võistlustel või kellesilmapaistev tegevus ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud
valla elu edendamisele või seoses tähtpäevaga.

(2) Aukiri on Rägavere valla sümboolikaga A4 formaadis kvaliteetpaberil trükis, millel on autasustatu nimi,
tänu- või õnnitluslause, kuupäev, vallavanema või volikogu esimehe allkiri.
(3) Ettepanekuid aukirjaga tunnustamiseks võivad esitada vallavalitsus, volikogu komisjonid, valla
allasutuste juhid, hoolekogud, kollektiivid ja üksikisikud.
(4) Ettepanekud tunnustamiseks tuleb esitada kirjalikult esildisena vähemalt 10. jaanuariks vallavalitsusele.

§ 5 Tiitel «Rägavere valla kaunis kodu»
(1) Tiitliga «Rägavere valla kaunis kodu» tunnustatakse kauneid ja heakorrastatuid kodusid ning asutusi.
(2) Tiitliga „Rägavere valla kaunis kodu“ tunnustamiseks võivad esitada eraisikud, kollektiivid, ettevõtted
jm
(3) Ettepanekud tunnustamiseks tuleb esitada kirjalikult esildisena vähemalt 30 päeva enne autasustamist
vallavalitsusele.
(4) Vallavanem moodustab viieliikmelise komisjoni kuhu kuulub üks vallavalituse liige ja üks volikogu
liige. Komisjon valib igal aastal augustis välja kuni 3 valla kaunimat kodu või asutust. Komisjon hindab
eelkõige objekti üldist heakorda, sealhulgas hoonete head seisukorda, haljastust ja selle hooldatust.
Kodu või asutust, kellele on auhind «Rägavere valla kaunis kodu» omistatud, ei saa auhinna kandidaadiks
uuesti esitada enne 5 aasta möödumist.
III osa
LÕPPSÄTTED
§ 6 Korra muutmine ja jõustumine
(1) Käesolev kord vaadatakse üle enne iga uue eelarveaasta algust ja vajadusel tehakse selles täiendusi ning
parandusi.
(2) Määrus jõustub 27. märts 2012..
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