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Peeter Toominga nimelise fotopreemia väljaandmise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2
alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Peeter Toominga nimeline fotopreemia (edaspidi fotopreemia) on alates 1999. aastast
üle aasta välja antav rahaline preemia fotoloomingu propageerimiseks ja selle
edendajate tunnustamiseks.
(2) Fotopreemia väljaandmiseks korraldatakse avalik konkurss.
(3) Avalik konkurss kuulutatakse välja hiljemalt 15. märtsil konkursi toimumise aastal.
§ 2. Fotopreemia väljaandmise konkursi komisjoni moodustamine
(1) Fotopreemia konkursikomisjonil (edaspidi konkursikomisjon) on viis liiget.
(2) Haljala Vallavolikogu nimetab kaks liiget.
(3) Haljala Vallavalitsus nimetab kaks liiget.
(4) Eesti Fotokunsti Ühing nimetab ühe liikme.
(5) Haljala Vallavolikogu ja Haljala Vallavalitsuse poolt nimetatud konkursikomisjoni
liikmed ei pea ise olema volikogu ja valitsuse liikmed.
(6) Konkursikomisjoni kinnitab Haljala Vallavalitsus.
§ 3. Konkursikomisjoni tegevus
(1) Konkursikomisjon valib esimesel töökoosolekul oma liikmete hulgast komisjoni
esimehe ja sekretäri.
(2) Konkursikomisjon koostab ja kinnitab igaks avaliku konkursi toimumise aastaks
konkursi juhendi, milles tuuakse välja konkursi teema, tingimused ning tähtaeg.
(3) Konkursikomisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni koosolekust võtab osa vähemalt
neli liiget, sealhulgas komisjoni esimees.
(4) Konkursikomisjoni liige, kes osaleb konkursil, ei osale sellel aastal komisjoni töös.
(5) Fotopreemia saaja(d) otsustatakse salajasel hääletamisel lihthäälteenamusega.
(6) Konkursikomisjoni otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni
esimees ja sekretär.
(7) Konkursikomisjonil on õigus vastava tasemega võistlustööde puudumise korral jätta
preemia välja andmata.
(8) Konkursikomisjon teeb oma otsuse vastavalt konkursi juhendis toodud tähtajale.
Konkursikomisjoni otsuses tuuakse ära fotopreemia saaja(te) nimi(ed),
preemiasumma(d) ning lühidalt formuleeritud premeerimise põhjendus.
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§ 4. Fotopreemia suurus ja väljaandmine
(1) Fotopreemia auhinnafondi suuruse kehtestab Haljala Vallavalitsus.
(2) Fotopreemiaga kaasneb Haljala valla tänukiri.
(3) Sama isik võib saada fotopreemiat korduvalt.
(4) Fotopreemia määrab konkursikomisjoni ettepanekul Haljala Vallavalitsus oma
korraldusega.
§ 5. Rakendussätted
Haljala Vallavolikogu 8.04.2013 määrus nr 44 „Peeter Toominga nimelise fotopreemia
asutamine“ tunnistatakse kehtetuks.
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