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LISA 1
Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu
04.01.2019 otsuse nr 1 juurde

Võru maakonna teenetemärkide andmise kord
1.Võru maakonna teenetemärkide andmise kord sätestab maakonna teenetemärkide andmise
alused ning tingimused.
2. Võru maakonna teenetemärgid on:
2.1. Võru maakonna vapimärk;
2.1.1. Võru maakonna vapimärk on kaelalindi külge riputatud kuldsest metallist, stiliseeritud
kuuseokstest moodustatud rist, mille esikülg on kaetud rohelise emailiga. Risti keskel on
kuldse võruga, mille alumisel poolel on reljeefne kiri „VÕRU MAAKOND“, ümbritsetud
sinise emailiga kaetud sõõr, milles on Võru maakonna vapisümbolid. Risti kõrgus on 64
millimeetrit ja laius on 64 millimeetrit. Vapimärgi kaelalint on 40 millimeetri laiune roheline
muareelint, mille kummalgi serval on kollane triip, mille keskel on sinine joon. Vapimärgi
tagakülg on sile, sellele on löödud hõbedaproov ja meistrimärk ning sellele on graveeritud
vapimärgi number ja vapimärgi kavaleri nimi.
2.2. Võru maakonna teenetemärk.
2.2.1. Võru maakonna teenetemärk on kuldsest metallist võru – Võru maakonna vapi- ja
nimesümbol. Võru ülemise poole peal on stiliseeritud kuuseoks, mis on kaetud rohelise
emailiga. Võru alumisel poolel on reljeefne kiri „VÕRU MAAKOND“. Võru läbimõõt on
32 millimeetrit, kuuseoksa kõrgus 25 millimeetrit, märgi kogukõrgus on 41 millimeetrit.
Teenetemärk ripub 35 millimeetri laiuse rohelise muareelindi küljes, mille kummalgi serval
on kollane triip, mille keskel on sinine joon. Teenetemärgi tagakülg on sile ning sellele on
graveeritud teenetemärgi number.
3. Võru maakonna vapimärk antakse isikule, kes on osutanud Võru maakonnale eriti olulise
teene või keda on vajalik tunnustada väljapaistva saavutuse eest, peamiselt elutöö eest.
4. Võru maakonna teenetemärk antakse isikule Võru maakonnale osutatud eriliste teenete
või väljapaistva saavutuse tunnustamiseks.
5. Igal isikul, samuti asutusel on õigus esitada ettepanek teenetemärgi andmiseks.
6. Teenetemärgi võib anda Eesti Vabariigi kodanikule, välismaalasele või kodakondsuseta
isikule.
7. Võru maakonna kohalikud omavalitsused on volitanud maakonna teenetemärkide andmist
korraldama SA Võrumaa Arenduskeskus (edaspidi arenduskeskus).
8. Teenetemärgi andmiseks esitatakse arenduskeskusele vormikohane ettepanek. Ettepaneku
vormid kehtestatakse arenduskeskuse juhatuse käskkirjaga.
9. Teenetemärkide andmise ettepanekute esitamise tähtajad teatatakse arenduskeskuse infokanalites ja maakondlikes meediakanalites.
10. Teenetemärkide andmise otsustamiseks moodustab arenduskeskuse juhatus viieliikmelise komisjoni, kuhu kuuluvad Võrumaa Arenduskeskuse esindaja, riigi või kohalike omavalitsuste esindaja, ettevõtjate esindaja, vabaühenduste esindaja ning ajakirjanike esindaja.

11. Komisjon vaatab tähtaegselt laekunud ettepanekud läbi ühe nädala jooksul nende saabumisest arvates ja teeb otsuse teenetemärgi andmise kohta.
12. Teenetemärkide andmise otsus avalikustatakse arenduskeskuse kodulehel.
13. Teenetemärk koos tunnistusega antakse isikule ainult ühel korral.
14. Komisjonil on õigus jätta sobiva kandidaadi puudumisel teenetemärk välja andmata.
15. Võru maakonna teenetemärgid antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva maakondlikul pidulikul üritusel.

