ELVA VALLAVALITSUS
MÄÄRUS

Elva

22. jaanuar 2019 nr 2-2/2

Elva valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustusavalduste statuut
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Elva valla
tunnustusavalduste korra § 7 lg 1 alusel.
§ 1. Üldsätted
Käesolev statuut sätestab Elva valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustuste omistamiste põhimõtted ja
väljaandmise korraldamise.
§ 2. Aunimetus Aasta laste ja perede heaolu edendaja
(1)
Aasta laste ja perede heaolu edendaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada isikut, kes on
panustanud eriliselt laste ja perede heaolu edendamisse Elva vallas.
(2)
Aasta laste ja perede heaolu edendaja aunimetus antakse üle isikule, kelle töö, tegevus ja isiklik
eeskuju on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ning ta on oma tööalase või ühiskondliku
tegevusega märkimisväärselt panustanud valla laste ja perede heaolu edendamisse.
(3)
Aasta laste ja perede heaolu edendaja aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 1.
veebruarist kuni 28. veebruarini Elva valla veebilehel oleval e-vormil.
(4)
Aasta laste ja perede heaolu edendaja laureaadi otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud
komisjon.
(5)
Aasta laste ja perede heaolu edendaja aunimetus antakse üle märtsikuus vallavalitsuse poolt
korraldataval tänuüritusel.
(6)
Aasta laste ja perede heaolu edendaja aunimetuse saajale antakse üle meene ja tänukiri. Aasta
laste ja perede heaolu edendaja aunimetuse saaja kantakse Elva valla auraamatusse.
§ 3. Aunimetus Aasta sotsiaaltöö tegu
(1)
Aasta sotsiaaltöö tegu aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada isikut, meeskonda või
organisatsiooni ettevõtmise või tegevuse eest, millega on märkimisväärselt panustatud sotsiaalvaldkonna
arendamisse Elva vallas.
(2)
Aasta sotsiaaltöö tegu aunimetus antakse üle isikule, meeskonnale või organisatsioonile
ettevõtmise või tegevuse eest, mis on aasta jooksul nähtavalt esile tõusnud, on olnud uuenduslik ja vajalik,
parandanud valla elanike toimetulekut ning toonud vallale tuntust ja kujundanud positiivset mainet.
(3) Aasta sotsiaaltöö tegu aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 1. veebruarist kuni 28.
veebruarini Elva valla veebilehel oleval e-vormil.
(4) Aasta sotsiaaltöö tegu laureaadi otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

(5) Aasta sotsiaaltöö tegu aunimetus antakse üle märtsikuus vallavalitsuse poolt korraldataval
tänuüritusel.
(6) Aasta sotsiaaltöö tegu aunimetuse saajale või saajatele antakse üle meene ja tänukiri. Aasta
sotsiaaltöö tegu aunimetuse saaja või saajad kantakse Elva valla auraamatusse.
§ 4. Aunimetus Aasta sotsiaaltöö edendaja
(1)
Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada üksikisikut, meeskonda
või organisatsiooni, kes on panustanud eriliselt sotsiaalvaldkonna arendamisse või abivajajate heaolu
parandamisse.
(2)
Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetuse saab üksikisik, meeskond või organisatsioon, kelle töö,
tegevus ja eeskuju sotsiaaltöö valdkonnas on eelneva aasta jooksul silma paistnud erilise
tulemuslikkusega, on kaasa aidanud valla sotsiaalvaldkonna arengule ning mõjutanud sotsiaalhoolekande
sihtgruppi kuuluvate inimeste toimetulekut.
(3)
Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 1. veebruarist kuni
28. veebruarini Elva valla veebilehel oleval e-vormil.
(4)

Aasta sotsiaaltöö edendaja laureaadi otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

(5)
Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetus antakse üle märtsikuus vallavalitsuse poolt korraldataval
tänuüritusel.
(6)
Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetuse saajale antakse üle meene ja tänukiri. Aasta sotsiaaltöö
edendaja aunimetuse saaja kantakse Elva valla auraamatusse.
§ 5. Aunimetus Aasta terviseedendaja
(1)
Aasta terviseedendaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada üksikisikut, meeskonda või
organisatsiooni, kes on panustatud eriliselt tervisedendusse Elva vallas.
(2)
Aasta terviseedendaja aunimetuse saab üksikisik, meeskond või organisatsioon, kes on oma töö
ja tegevusega aasta jooksul silmapaistvalt panustanud valla inimeste tervise parendamisse ja
väärtustamisse, on kaasa aidanud tervislike ja turvalisust väärtustava eluviisi kujundamisele ja/või
taganud tervist säästvate tegevuste järjepidevuse ja/või kujundanud tervisesõbralikku ja turvalist
elukeskkonda.
(3)
Aasta terviseedendaja aunimetus kandidaate saab esitada igaüks alates 1. veebruarist kuni 28.
veebruarini Elva valla veebilehel oleval e-vormil.
(4)

Aasta terviseedendaja laureaadi otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

(5)
Aasta terviseedendaja aunimetus antakse üle märtsikuus vallavalitsuse poolt korraldataval
tänuüritusel.
(6)
Aasta terviseedendaja aunimetuse saajale antakse üle meene ja tänukiri. Aasta terviseedendaja
aunimetuse saaja kantakse Elva valla auraamatusse.
§ 6. Aunimetus Aasta märkaja
(1)
Aasta märkaja on aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada üksikisikut, meeskonda või
organisatsiooni, kes on toetanud või muul viisil kaasa aidanud sotsiaal- või tervise või laste ja peredele
heaolu toetamisse.
(2)
Aasta märkaja aunimetuse saab üksikisik, meeskond või organisatsioon, kes on aasta jooksul
märkimisväärselt toetanud või muul viisil kaasa aidanud laste ja perede heaolu edendamisele ja/või

elanike tervise ja toimetuleku parandamisele ja/või sotsiaalprobleemide leevendamisele ja/või toetanud
koostööd kogukonna, ettevõtete ja organisatsioonidega sotsiaal- ja tervisevaldkonnas.
(3)
Aasta märkaja aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 1. veebruarist kuni 28.
veebruarini Elva valla veebilehel oleval e-vormil.
(4)

Aasta märkaja laureaadi otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

(5)

Aasta märkaja aunimetus antakse üle märtsikuus vallavalitsuse poolt korraldataval tänuüritusel.

(6)
Aasta märkaja aunimetuse saajale või saajatele antakse üle meene ja tänukiri. Aasta märkaja
aunimetuse saaja või saajad kantakse Elva valla auraamatusse.
§ 7. Rakendussätted
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.
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