
 

 
 

Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus nõukogu  

OTSUS 
 

 

 

Roosu küla            07. oktoober 2022 nr 1-1.1/11 

 

Võru maakonna aasta küla valimise statuudi kinnitamine 

 

Võttes aluseks SA Võrumaa Arenduskeskuse põhikirja punkti 5.8.11 

 

Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu o t s u s t a b 

 

1. Kinnitada Võru maakonna aasta küla valimise statuut (lisa 1). 

2. Tunnistada kehtetuks SA Võrumaa Arenduskeskus nõukogu 17. oktoober 2018 

otsus nr 34 „Võru maakonna aasta küla valimise statuudi kinnitamine“.  

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Anti Allas 

nõukogu esimees 

 

  



 

LISA 

SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu 07.10.2022 

 otsuse nr 1-1.1/11 juurde 

 

 

Võru maakonna aasta küla valimise statuut 

 

1. Võru maakonna aasta küla tunnustamise eesmärk on avaldada avalikku tunnustust 

küladele tulemusliku tegutsemise eest ning teadvustada maa- ja külaelu olulisust Võru 

maakonnas. Tunnustus antakse külale või külade piirkonnale, kes on saavutanud 

väljapaistvaid tulemusi oma külaelu arendamisel. 

 

2. Aunimetuste andmist korraldab SA Võrumaa Arenduskeskus (edaspidi arenduskeskus). 

 

3. Aunimetuse andmiseks kandidaatide esitamise välja kuulutamise otsustab arenduskeskuse 

juhatus. 

 

4. Esitatud kandidaat peab vastama vähemalt ühele järgnevale kriteeriumile: 

4.1. Külas/külade piirkonnas on nähtav kogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö 

viimase kolme aasta jooksul. 

4.2. Küla/külade piirkond on edukalt algatanud ja ellu viinud külaarenduslike projekte. 

4.3. Külas/külade piirkonnas on aktiivsed ühistegevused ja koostöö kohaliku 

omavalitsusega. 

4.4. Külal/külade piirkonnal on avatus ja tuntus maakondlikul ning kohalikul tasandil. 

 

5. Tunnustuse andmise otsustab komisjon lähtuvalt esitatud kandidaatidest.  

 

6. Tunnustuse andmise otsustamiseks moodustab arenduskeskuse juhatus vähemalt seitsme 

liikmelise komisjoni, kuhu kuuluvad Võrumaa Arenduskeskuse, Võrumaa Partnerluskogu, 

Piiriveere Liidri, Võro Instituudi, Setomaa Liidu, Eesti Kodanikuajakirjanduse Seltsi ja 

kohalike omavalitsuste esindajad. 

 

7. Tunnustuse andmise ettepanekud esitatakse arenduskeskuse juhatuse liikme poolt 

kinnitatud ettepaneku vormil, mida on võimalik esitada  arenduskeskuse meiliaadressile  

arenduskeskus@vorumaa.ee, paberkujul arenduskeskuse postiaadressile või arenduskeskuse 

kodulehe veebivormil 

 

Ettepanekute esitamise tähtajad teatatakse arenduskeskuse ja maakondlikes infokanalites. 

 

8. Tunnustus koos tänukirjaga antakse üle pidulikult tunnustamisüritusel. Tunnustuse saanud 

aasta küla esitatakse üleriigilise aasta küla valimise kandidaadiks.  

 

9. Kõigi tunnustuse saajate nimed avaldatakse arenduskeskuse kodulehel. 

mailto:arenduskeskus@vorumaa.ee

