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Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 alusel.
Konkursi Kaunis Kodu läbiviimise juhend
1. Konkursi eesmärk
1.1. Konkursi Kaunis Kodu eesmärk on Are valla ühise elukeskkonna korrastamine,
üldilme parandamine ja koduvallatunde süvendamine.
2. Konkursi korraldamine
2.1. Konkursi läbiviimiseks moodustatakse 7-9 liikmeline komisjon, mille koosseisu
kinnitab haridus- ja kultuurikomisjoni ettepanekul vallavalitsus.
2.2. Võitnud pereelamu omanikule antakse võimalus osaleda komisjoni koosseisus
konkursivõitmisele järgneval konkursiaastal.
2.3. Hindamisele tulevad hooned, mille konkursis osalemise kohta on teinud ettepaneku
Are valla elanikud või komisjon.
2.4. Hindamine viiakse läbi vähemalt igal kolmandal aastal juuni- kuni augustikuu
jooksul.
2.5. Hooneid ja heakorda hindab iga komisjoniliige eraldi kümnepalli süsteemis. Kaunim
Kodu selgub hindamistulemuste summeerimise teel.
2.6. Komisjoni otsus avaldatakse kohalikus ajalehes „Are valla leht” ja Are valla
koduleheküljel. Sealsamas avaldatakse ka konkursi võitnud hoonetest ja kinnistutest
fotod.
2.7. Võitjad ei saa osaleda järgmisel konkursi aastal.
3. Hindamine
3.1. Konkursi Kaunis Kodu raames hinnatakse Are valla haldusterritooriumil asuvate
kinnistute heakorda järgmistes kategooriates:
3.1.1. pereelamud;
3.1.2. korterelamud;
3.1.3. asutuste ja ettevõtete kinnistud;
3.2. Komisjon võtab otsuse tegemisel arvesse järgmisi kriteeriume:
3.2.1. kinnistu üldine heakord;
3.2.2. kinnistu funktsionaalsus – olenevalt kinnistust puhke- ja majapidamistsooni,
mängualade, tarbeaia jt. välisruumis vajalikke tegevusi võimaldavate aiaosade
olemasolu;
3.2.3. haljastus (lilled, hekid, puud, muru jne) – taimede kasutamine tervikliku
välisruumi kujundamisel ja hooldatus;

3.2.4. aianduslike elementide ja dekoratiivelementide (lipuvarras, -mast, tarad, kõnniteed,
trepid, terrassid, välisvalgustus, basseinid, kaminad, mänguväljakud, skulptuurid,
sepised jne) kastutamine ning väljanägemine.
3.2.5. hoonete väljanägemine – kujundus, hooldatus;
4. Autasustamine
4.1. Komisjon kinnitab oma otsusega:
4.1.1. pereelamutest kolm paremat;
4.1.2. korterelamutest üks parim;
4.1.3. asutuste ja ettevõtete kinnistutest üks parim.
4.2. Komisjon teeb ettepaneku preemiate määramiseks vastavalt vallaeelarves ettenähtud
vahenditele.
4.3. Komisjonil on õigus välja anda eripreemiaid.
4.4. Komisjonil on õigus jätta osa preemiaid välja andmata.
4.5. Komisjoni ettepanekud kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.
5. Lisasätted
5.1. Igal Are valla elanikul, asutusel, ettevõttel või organisatsioonil on õigus teha
komisjonile ettepanekuid heakorra eesmärgil.
5.2. Komisjonil on õigus korraldada täiendavaid ja kitsamat ala hõlmavaid konkursse (nt
Värvid valda, Jõuluvalgus jne). Konkursi juhendi kinnitab vallavolikogu vähemalt üks
nädal enne konkursi väljakuulutamist.
6. Lõppsätted
6.1. Tunnistada kehtetuks Are Vallavolikogu 26. mai 2006 määrus nr 15 „Konkursi
Kaunis Kodu läbiviimise juhend“.
6.2. Määrus jõustub teatavakstegemisest.
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