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Konkursi “Kaunis kodu”
reglement
§ 1. Üldsätted
Konkursi tegevuse eesmärk on selgitada välja Väike-Maarja valla haldusterritooriumil asuvad kõige
heakorrastatumad objektid (eramud, korterelamud, talumajapidamised, külad, asutused ja ettevõtted)
ja selle kaudu kaasa aidata keskkonna kaunimaks kujundamisele.
§ 2. Konkursi läbiviimine
(1) Konkursi hindamise aluseks on Eesti Kodukaunistamise Ühenduse hindamiskriteeriumid.
Hindamine toimub visuaalse vaatluse kaudu. Hindamise alused:
1) terviklik ruumimõju: ansamblilisus, idee originaalsus, harmoonilisus või kontrastsus,
funktsionaalsus, tsoneerimisoskus ja koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamine;
2) heakord: ansamblis olevate hoonete korrastus, teede seisund ja sobivus;
3) haljastus ja selle seisund: muru, lilled, ilupuud ja -põõsad, tarbeaed, väikevormid (nende
seisund ja sobivus): skulptuur, lipuvarras, piirded ja väravad, väikehooned ja lehtlad, mänguväljakud,
veekogud, basseinid, välisvalgustus jne. Haljastuse ja väikevormide komponentide olemasolu ei ole
kohustuslik. Oluline on tehtud valikute ja vormide kvaliteet.
(2) Konkursis osalemine on vabatahtlik ja konkursil osalemiseks võib:
1) asjast huvitatud isik registreerida ennast vallavalitsuses hiljemalt 10 juuniks;
2) hindamiskomisjon omaniku või valdaja nõusolekul liita objekti konkursi nimekirja.
(3) Võitjad selgitatakse välja alljärgnevalt:
1) parim terviklahenduse auhind (rahaline auhind).
Auhinna võib anda eramule, korterelamule, talumajapidamisele, külale, asutusele või ettevõttele.
Ühel aastal võib anda välja ka mitu terviklahenduse auhinda.
2) arenguauhinnad (esemeline auhind):
On mõeldud neile, kes on ürituse toimumise perioodil heakorraalal enim edenenud.
3) eriauhinnad. Eriauhinnad antakse välja silmapaistvatele väikevormidele, näiteks liigirikkam
aed, parim lillekujundus, ilusaim piirdeaed, stiilseim fassaad jne.
(4) Võitjate autasustamine toimub septembris.

(5) Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitab vallavanem käskkirjaga.
(6) Hindamiskomisjoni ülesanded:
1) avalikustab Infolehes konkursi “Kodu kauniks” toimumise aja;
2) külastab kõiki ülevaatuseks esitatud objekte, mille tulemusena selgitatakse välja
parimad;
3) teeb vallavalitsusele ettepaneku auhinnafondi jagamiseks ning korraldab autasustamise;
4) esitab valla parimate objektide kohta vajalikud materjalid maakonna ja vabariikliku
tähtsusega konkurssidele (nt „Kodu kauniks”, „Ilus küla”) osalemiseks.
(7) Konkursi tulemused kinnitab vallavalitsus oma korraldusega ja need avalikustatakse valla
infolehes.
(8) Konkursi võitjat (rahalise auhinna saajat) ei kanta uue konkursi nimekirja enne kolme aasta
möödumist.
§ 3. Varasema määruse kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavalitsuse 08.04.1997.a. määrus nr 2.
§ 4. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 29.05.2006.a.
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