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Võru valla sümbolikavandite konkursi juhend
1.
KONKURSI ÜLDTINGIMUSED
1.1. Konkursi nimetus on "Võru valla vapi- ja lipukavandite konkurss".
1.2. Konkursi korraldajateks on Võru Vallavalitsus, Lasva Vallavalitsus, Orava
Vallavalitsus, Sõmerpalu Vallavalitsus ja Vastseliina Vallavalitsus. Konkursi organisatoorsed
toimingud viib läbi Võru Vallavalitsus (kontaktisik Inga Leelanss, jurist-koordinaator, e-post
inga.leelanss@voruvald.ee, mobiil 5 692 0660).
1.3. Konkursi eesmärgiks on leida Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina
valla ja Võru valla ühinemise teel moodustunud Võru valla ametliku vapi ja lipu
sümbolikavandid.
1.4. Omavalitsusvappi kasutavad omavalitsuse organid ja asutused kohaliku võimu
tunnusena oma infokandjatel (nt veebileht, dokumendiplank, majasilt, visiitkaart, trükis).
Omavalitsuslipu kasutamise õigus on igaühel ning seda kasutatakse kohaliku identiteedi
(näiteks maakonna laulu- ja tantsupidu) ja ühtekuuluvustunde (näiteks külapäev)
väljendamiseks.
2.
KONKURSI KORRALDUS JA OSALEMISE TINGIMUSED
2.1. Konkurss kuulutatakse välja ning konkursitingimused avaldatakse Lasva valla, Orava
valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina valla ja Võru valla veebilehtedel ning vajadusel levitatakse
infot ka muudes info-, meedia- ja sotsiaalmeediakanalites.
2.2. Konkurss on avalik, osavõtumaksuta ja üheetapiline.
2.3. Konkurss toimub eesti keeles.
2.4. Konkursil ei või osaleda hindamiskomisjoni liikmed ega konkursi korraldamisega
vahetult seotud isikud, kes konkursi ettevalmistamise käigus on eelistatud olukorras ja/või kes
võiksid mõjutada konkursi raames tehtavaid otsuseid.
2.5. Konkursil võib osaleda nii füüsiline kui juriidiline isik.
2.6. Osaleja võib esitada mitu konkursitööd.
2.7. Konkursil osalevad lisaks esitatud konkursitöödele ka ühinevate omavalitsusüksuste
(Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina valla ja Võru valla) olemasolevad
sümbolid.
2.8. Konkursile tuleb esitada nii vapi kui lipu kavand.
3.
NÕUDED KONKURSITÖÖLE
3.1. Osalejal tuleb konkursile esitada:
3.1.1. vapi ja lipu kavand värvilisena (vapp ja lipp eraldi lehel);
3.1.2. vapi ja lipu kavand must-valgena (vapp ja lipp eraldi lehel);
3.1.3. loodava omavalitsuse dokumendi näidisblankett koos vapi kavandi ja omavalitsuse
nimega dokumendi päises (näiteks Võru Vallavalitsus ja/või Võru Vallavolikogu kirjaplank);
3.1.4. kirjeldus ja selgitused kavandil kujutatu sümboolse tähenduse ning seotuse kohta
omavalitsusüksuse või kogukonnaga (kuni üks A4 lehekülg).
3.2. Konkursile esitatud kavandid ei pea sisaldama seni kasutusel olnud elemente Lasva
valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina valla ja Võru valla sümboolikast.
3.3. Konkursile esitatava vapi ja lipu kavandamisel tuleb juhinduda heraldika põhinõuetest
(vt Riigikantselei juhend "Heraldikanõuded. Meelespea heraldilise sümboli koostajale",
https://riigikantselei.ee/et/heraldikanõuded).
3.4. Konkursile esitataval lipukavandil tuleb välja tuua lipukanga pikkuse ja laiuse suhe.
Selgituskirjas tuleb välja tuua lipu normaalmõõtmed.
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3.5. Esitatud konkursitöö ei tohi olla äravahetamiseni sarnane mõne teise Eesti
omavalitsusüksuse või muu isiku ajaloolise või kasutusel oleva sümboliga.
3.6. Konkursil osalemine on anonüümne. Konkursitööl ei tohi esineda sümbolikavandite
autori nime ega kontaktandmeid. Autor peab andma konkursitööle märgusõna, millega on
tähistatud konkursitöö kõik materjalid (sümbolikavandid, sümbolikavandite selgituskiri,
kirjaplank, ümbrik autori kontaktandmetega). Antud tingimus kehtib ka digitaalselt esitatavate
failide kohta (kustutada/tühjendada faili identifitseerimisväljad atribuutide all).
4.
KONKURSITÖÖ ESITAMINE
4.1. Konkursitöö esitamise tähtaeg on 4. detsember 2017 kell 16.00.
4.2. Konkursitöö tuleb kinnises ümbrikus tuua või saata posti teel Võru Vallavalitsusse
(Võrumõisa tee 4a, Võru 65605) märkega „Võru valla sümbolikavandite konkurss".
4.3. Konkursile saabunud materjalidega kinnine ümbrik registreeritakse Võru vallavalitsuse
kantseleis ning ümbrikule märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg.
4.4. Konkursitööd sisaldav kinnine ümbrik peab sisaldama omakorda kinnist ümbrikut, mis
on tähistatud autori poolt antud märgusõnaga ja milles sisalduvad autori nimi ning
kontaktandmed (e-post, telefon, aadress). Esimese kolme auhinnalise koha saanud osalejate
ümbrikud osaleja andmetega avatakse konkursikomisjoni poolt peale konkursi tulemuste
kinnitamist.
4.5. Konkursitöö esitatakse A4 formaadis paberil ja elektroonilisel infokandjal (CD või DVD
või mälupulk või muu üldlevinud infokandja) trükikõlbulike pdf failidena.
5.
HINDAMINE JA AVALIKUSTAMINE
5.1
Konkursile esitatud kavandeid hindab konkursikomisjon alljärgnevas koosseisus:
5.1.1. Siiri Konksi – Võru Vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik;
5.1.2. Ester Valgemäe – Orava vallasekretär;
5.1.3. Silja Vijar – Lasva Vallavalitsuse kultuuri- ja turismispetsialist;
5.1.4. Helle Kauts – Vastseliina Vallavalitsuse sekretär-asjaajaja;
5.1.5. Maarika Rosenberg – Sõmerpalu vallavalitsuse haridus- ja kultuuritöö spetsialist
5.2. Komisjonil on õigus kaasata hindamisele eksperte, kes ei oma otsustamisel hääleõigust.
Eksperdil on õigus osa võtta hindamiskomisjoni nõupidamistest.
5.3. Komisjoni hindab vaid konkursitingimustele vastavaid kavandeid.
5.4. Komisjoni liikmed hindavad lipu- ja vapikavandeid 10 punkti süsteemis. Osaleja poolt
esitatud vapi- ja lipukavandit hinnatakse ühtse (komplekse) tööna.
5.5. Konkursitööde hindamise kriteeriumid:
5.5.1. vastavus konkursi tingimustele ja heraldika põhinõuetele;
5.5.2. sümbolikavandite arusaadavus, meeldejäävus ja universaalne kasutatavus;
5.5.3. sümbolikavanditel kujutatu sümboolse tähenduse üheselt mõistetavus ja põhjendatus.
5.6. Komisjon selgitab hindamise käigus hindamiskriteeriumeid arvestades välja kavandite
paremusjärjestuse. Komisjon võib paremusjärjestuse koostamisel valida ka ühinevate
omavalitsusüksuste (Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina valla või Võru
valla) olemasoleva(d) sümboli(d).
5.7. Ümbrik, milles sisaldub autori nimi ning kontaktandmed, avatakse peale
paremusjärjestuse koostamist.
5.8. Komisjon esitab enim hindamispunkte saanud kavandid Riigikantseleile arvamuse
saamiseks. Riigikantselei arvamust arvestades võib töö esitaja (autor) konkursi korraldaja
ettepanekul konkursitööd muuta või täiendada (nt täpsustused heraldika põhinõuete osas).
5.9. Konkursi võitja selgitatakse välja küsitluse teel elanike arvamuse alusel.
Rahvahääletusele esitatakse kaks kuni kolm nõuetele vastavat enim hindamispunkte saanud
kavandit.
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5.10. Küsitluse korraldamise ning küsitluse tulemuste kindlakstegemise põhimõtted kinnitab
ühinemisjärgne Võru Vallavalitsus. Küsitlus kestab vähemalt 5 päeva.
5.11. Konkursi võitja selgitab välja ja konkursi tulemused ning auhinnafondi väljamaksmise
kinnitab ühinemisjärgne Võru Vallavalitsus lähtudes küsitluse tulemustest.
5.12. Konkursi võitnud töö omand ja autori varalised õigused lähevad täies mahus Võru
Vallavalitsusele üle tähtajatult. Konkursi võitnud autoriga sõlmib korraldaja vastavasisulise
lepingu hiljemalt ühe kuu jooksul.
5.13. Juhul kui konkursi võitja keeldub sõlmima autoriõiguste varaliste õiguste loovutamise
lepingut võib vallavalitsus tunnistada konkursi võitjaks:
5.13.1. paremusjärjestuselt järgmise osaleja või;
5.13.2. ühineva omavalitsusüksuse olemasoleva sümboli või;
5.13.3. tunnistada konkursi nurjunuks.
5.14. Konkursi tulemused koos võitja nimega avaldatakse Võru valla veebilehel 10 päeva
jooksul pärast konkursi tulemuste kinnitamist.
6.
AUHINNAFOND
6.1. Konkursi auhinnafondiks on 2000 eurot, mis jaguneb alljärgnevalt:
I koht 1000 eurot;
II koht 600 eurot;
III koht 400 eurot.
6.2. Hindamiskomisjon esitab auhinnafondi jaotamise ettepaneku vallavalitsusele.
6.3. Konkursi korraldajal on konkursitööde tasemest ja komisjoni ettepanekust lähtuvalt
õigus jätta I, II, III-koha või kõik auhinnad välja andmata (konkursi nurjumisel).
6.4. Auhinnafondi summad maksustatakse Eesti Vabariigis kehtivate riiklike maksudega,
mille tasub Võru vallavalitsus.
6.5. Komisjon võib auhinnafondi eeldatava tasemega kavandite puudumisel konkursi
luhtunuks tunnistada ja jätta auhinnad välja andmata ning võidutöö välja kuulutamata.
6.6. Auhinnarahad makstakse välja hiljemalt ühe kuu jooksul peale konkursi tulemuste
kinnitamist ja konkursi tulemusel saadud töö autoriga sõlmitava autoriõiguste varaliste õiguste
loovutamise lepingu sõlmimist.
6.7. Auhinnaraha jäetakse välja andmata, kui parima(te)ks konkursil osalenud töö(de)ks
valitakse ühineva(te) omavalitsusüksus(t)e olemasolev(ad) sümbol(id).
7.
KONKURSILE JÄRGNEV TEGEVUS
7.1. Konkursitöid autorile ei tagastata.
7.2. Konkursil osalemisega seotud kulusid osalejatele ei hüvitata.
7.3. Konkursi korraldajal on õigus konkursile esitatud kavandeid kasutada konkursi
tutvustamise eesmärgil. Konkursi korraldaja võib esitatud kavandeid reprodutseerida
ajakirjanduses ja teha üldsusele internetis kättesaadavaks. Juhul kui konkursitööd avaldatakse,
avatakse märgusõnaga kinnised ümbrikud ja lisatakse konkursitöö juurde autori nimi. Juhul kui
autor ei soovi oma nime avaldamist mittevõidutöö juures, peab ta sellest märgusõnaga kinnises
ümbrikus olevate nime ja kontaktandmete juures sõnaselgelt teada andma.
7.4. Konkursi võidutöö esitajaga sõlmib konkursi korraldaja lepingu, millega autor loovutab
teose omandi ja teosega seotud autori kõik varalised õigused tähtajatult konkursi korraldajale.
See tähendab, et võidutöö avaldamise, kasutamise, töötlemise ja modifitseerimise õigused
kuuluvad konkursi korraldajale. Lepingutasu õiguste loovutamise eest sisaldub konkursi
auhinnarahas.
7.5. Vapi ja lipu kehtestab ühinenud valla volikogu põhimäärusega.

